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Załącznik nr 6 do Ogłoszenia o przetargu nr EMUNEW/PP/8.2/2017 

dla postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę wyposażenia do realizacji 

przedsięwzięcia pod nazwą: „Instalacja pilotażowa do produkcji emulsji asfaltowych”, 

w ramach projektu „Proekologiczna instalacja pilotażowa do produkcji emulsji asfaltowych 

modyfikowanych nanostrukturami z polimerów odpadowych”, które jest 

współfinansowane ze środków Komisji Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego 

LIFE oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

 

Przedmiotowy układ komponowania polimeru z wypełniaczem dla węzłów: Węzeł 

produkcji asfaltu zmodyfikowanego; Węzeł upłynniania i modyfikacji polimerów 

odpadowych; Węzeł produkcji i magazynowania nanowłókien; Węzeł produkcji 

modyfikowanych emulsji asfaltowych.  

 

Wykonawca, któremu udostępniono Załącznik nr 5 do Ogłoszenia tj. Szczegółowy opis 

zamówienia - objęty klauzulą poufności (dalej jako „Zobowiązany do zachowania 

poufności”): 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

reprezentowany w czynności udostępnienia  

Załącznika nr 5 do Ogłoszenia przez: 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 
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Zamawiający: 

Flukar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

ul. Uniwersytecka 13,  

40-007 Katowice 

 

 
ZOBOWIĄZANIE DO ZACHOWANIA POUFNOŚCI 

Działając imieniem własnym ………………………………………………………………., niniejszym 

zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji zawartych w Załączniku 5 

do Ogłoszenia dla postępowania o udzielenie zamówienia na: dostawę wyposażenia do 

realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Instalacja pilotażowa do produkcji emulsji 

asfaltowych”, w ramach projektu „Proekologiczna instalacja pilotażowa do produkcji 

emulsji asfaltowych modyfikowanych nanostrukturami z polimerów odpadowych”, znak 

postępowania: ______________, które jest współfinansowane 

ze środków Komisji Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE oraz ze środków 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Informacje, o których 

mowa w zdaniu poprzednim zostały mi w dniu dzisiejszym udostępnione jedynie na potrzeby 

realizacji postępowania o udzielenie ww. zamówienia. 

Powyższego zobowiązania nie narusza ujawnienie informacji: 

 dostępnych publicznie; 

 uzyskanych niezależnie z innych źródeł; 

 co do których uzyskano zgodę Zamawiającego;  

 których ujawnienie może być wymagane na podstawie przepisów prawa.  

 
Na potrzeby niniejszego zobowiązania, Zobowiązany do zachowania poufności oświadczam, 

że: 

1. ma w świadomości, że obowiązek zachowania poufności nie jest ograniczony w czasie; 
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2. ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za szkodę wywołaną ujawnieniem 

informacji wskazanych w Załączniku nr 5 do Ogłoszenia, w szczególności wynikłą 

z przekazania lub udostępnienia danych innym podmiotom oraz za brak odpowiedniego 

zabezpieczenia informacji w nim zawartych; 

3. mam wiedzę, iż powielanie oraz utrwalanie na nośnikach jakichkolwiek informacji 

wskazanych w Załączniku nr 5 do Ogłoszenia jest dozwolone jedynie za zgodą 

Zamawiającego; 

 

Postanowienia dodatkowe: 

I. W przypadku naruszenia postanowień powyższych w zakresie zachowania poufności, 

Zobowiązany do zachowania poufności zapłaci Zamawiającemu karę umowną 

w kwocie 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) za każde naruszenie postanowień 

niniejszego zobowiązania. Zapłata kary, o której mowa w zdaniu poprzednim nie 

wyklucza możliwości dochodzenia dodatkowego odszkodowania na zasadach 

ogólnych. 

II. Wszelkie stosunki wynikające z niniejszego zobowiązania podlegają prawu polskiemu. 

III. Sądem wyłącznie właściwym w sprawach spornych będzie sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. Za naruszenie powyższych postanowień przez osoby, którym 

informacje zostały przekazane przez Zobowiązanego do zachowania poufności, 

odpowiada on jak za własne naruszenie. 

 

 

       ......................................                                      …....................................................... 
         (miejscowość, data)         (imię i nazwisko oraz czytelny  
                                                                                                                  podpis uprawnionego 
                         przedstawiciela wykonawcy) 


