
 

1 

 

 

OŚWIADCZENIE O POUFNOŚCI 

 

Złożone przez: 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

wobec:  

 

ArcelorMittal Poland Spółka Akcyjna, z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, Al. J. Piłsudskiego 92, 41-

308 Dąbrowa Górnicza, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000115891, REGON 277839653, NIP 634-24-63-

083, o kapitale zakładowym w pełni opłaconym  w wysokości 2 659 478 030,00 złotych,  

(„AMP”) 

 

I.  Preambuła 

➢ AMP rozpoczął realizację projektu pod nazwą „Nowe wyroby kolejowe w Hucie Królewskiej”,  

nr: POIR.01.02.00-00-0173/16-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego i w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, 

działanie 1.2 „Sektorowe Programy B+R” (konkurs organizowany przez Narodowe Centrum 

Badań i Rozwoju nr 2/1.2/2016) Oferent zainteresowany jest złożeniem oferty w postępowaniu 

przetargowym ogłoszonym przez AMP w ramach Projektu („Przetarg”); 

 

➢ Zgodnie z zapytaniem ofertowym, uzyskanie przez Oferenta dostępu do niektórych dokumentów 

przetargowych wymaga złożenia przez Oferenta niniejszego oświadczenia o poufności. 

 

II.  Przedmiot i cel Oświadczenia 

 

1.  Niniejsze oświadczenie o poufności  („Oświadczenie”) określa zasady i warunki regulujące 

ujawnienie, wykorzystanie i ochronę przekazywanych przez AMP Oferentowi informacji poufnych 

(„Informacje Poufne”), określonych w punkcie 3 poniżej, w celu złożenia oferty przez Oferenta,  

a także w trakcie Przetargu, w ramach rozmów, negocjacji oraz korespondencji pomiędzy Stronami. 

2.  Ujawnienie Informacji Poufnych Oferentowi nie stanowi przyjęcia jego oferty, ani przyjęcia lub 

obietnicy jakichkolwiek przyszłych umów lub wprowadzenia zmian do już istniejących umów.  

 

III. Informacje Poufne 

1. Informacje Poufne są to wszelkie informacje, jakie AMP będzie przekazywać Oferentowi w Przetargu, 

które nie zostały podane do publicznej wiadomości, w szczególności zgodnie z:  

a)    regulaminem udzielania zamówień, 

b)  Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 oraz 

Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego 

Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. 

2. Informacje Poufne mogą być używane wyłącznie dla celów uczestnictwa Oferenta w Przetargu. 

3. W rozumieniu niniejszego Oświadczenia, za Informacje Poufne uważane będą w szczególności 

wszelkie informacje pisemne, ustne lub zapisane na nośnikach informacji, odnoszące się  
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do działalności AMP, w szczególności informacje gospodarcze, techniczne, know-how, handlowe, 

organizacyjne, finansowe, prawne, pracownicze, dotyczące sieci dystrybucyjnej, źródeł nabycia, 

oprzyrządowania, planów zakładów, procesów produkcji, obróbki i montażu, procedur i know-how, 

kosztów, technik testowania komponentów, statystycznych metod kontroli procesów oraz procesów 

kontroli jakości i inne, w tym mogące mieć wartość ekonomiczną, niezależnie od sposobu, w jaki 

zostały udostępnione Oferentowi.  

 

IV.  Zachowanie poufności 

1. Oferent: 

a) zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych; 

b)  nie będzie wykorzystywał, adaptował, zmieniał i stosował Informacji Poufnych dla celów innych 

niż dla celów uczestnictwa w Przetargu; 

c)  zobowiąże swoich pracowników i współpracowników (w tym również spółek powiązanych oraz 

podwykonawców), którzy są zaangażowani przy uczestnictwie Oferenta w Przetargu,  

do przestrzegania zasad ochrony Informacji Poufnych; 

d) może kopiować Informacje Poufne tylko w zakresie niezbędnym dla celów uczestnictwa 

Oferenta w Przetargu; 

e) nie może ujawniać Informacji Poufnych żadnej osobie trzeciej bez uprzedniego pisemnego 

zezwolenia AMP, z zastrzeżeniem lit. c) powyżej oraz pkt 5 ust. 1; 

f)  w przypadku gdy oferta Oferenta nie zostanie wybrana przez AMP, Oferent zniszczy na własny 

koszt wszelkie materiały zawierające jakiekolwiek Informacje Poufne wraz ze wszelkimi kopiami 

będącymi w jej posiadaniu, z możliwością zachowania jednego egzemplarza ze względu  

na wymogi prawne; w przypadku wyraźnego żądania AMP, Oferent niezwłocznie zwróci 

przekazane materiały zawierające Informacje Poufne.  

 

V.  Ograniczenia obowiązku zachowania poufności 

1.  Ograniczenia przekazywania lub wykorzystania Informacji Poufnych zawarte w niniejszym 

Oświadczeniu nie obowiązują w odniesieniu do Informacji Poufnych, które: 

a) stały się publicznie dostępne bez naruszenia niniejszego Oświadczenia przez Oferenta; 

b) były wcześniej w posiadaniu Oferenta lub pozyskane zostały legalnie z innych źródeł albo 

zostały wyraźnie przez AMP zwolnione z ograniczeń przewidzianych niniejszym Oświadczeniem; 

c) muszą być ujawnione na podstawie przepisów prawa albo na żądanie sądów lub właściwych 

organów administracji publicznej. Jeśli Oferent, musi ujawnić Informacje Poufne, zobowiązany 

jest on podjąć wszystkie dozwolone środki do zapewnienia, że poufność tych informacji będzie 

zachowana także po ich ujawnieniu organom. 

 

VI.  Inne prawa i obowiązki Oferenta 

 

Oferent zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić AMP na piśmie o każdym stwierdzonym przypadku: 

a) naruszenia zobowiązania do zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych przez Oferenta lub 

jakąkolwiek osobę trzecią; 

b) podejrzenia o możliwości ujawnienia, przekazania lub nieuprawnionego wykorzystania Informacji 

Poufnych; 

c) zagubienia, kradzieży lub nieuprawnionego zniszczenia nośników, dokumentów lub innych 

materiałów zawierających Informacje Poufne. 

 

VII. Prawa do informacji,  

 

Na mocy niniejszego Oświadczenia nie zostają przekazane żadne prawa, w tym majątkowe prawa 

autorskie, do Informacji Poufnych, w szczególności nie zostaje udzielona jakakolwiek licencja w związku 

z wynalazkiem, patentem, prawem autorskim lub innym prawem własności intelektualnej.  
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VIII.  Odpowiedzialność 

Oferent ponosi wobec AMP pełną i nieograniczoną odpowiedzialność na zasadach określonych przepisami 

obowiązującego prawa za wszelkie szkody spowodowane ujawnieniem Informacji Poufnych w tym szkody 

wynikłe z działania lub zaniechania jej przedstawicieli, pracowników i współpracowników (w tym również 

spółek powiązanych oraz podwykonawców).  

 

IX.  Obowiązywanie  

1. Niniejsze Oświadczenie obowiązuje przez okres 5 (pięciu) lat od dnia jego podpisania. 

2. W przypadku zawarcia przez Strony Umowy w wyniku wyboru oferty Oferenta w Przetargu, Oferent 

związany jest Oświadczeniem przez okres obowiązywania łączącej je umowy, jak również przez 

okres 5 (pięciu) lat po jej zakończeniu. 

 

X.  Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego Oświadczenia wymagają formy dokumentowej pod 

rygorem nieważności, poprzez przesłania osobom umocowanym w AMP wiadomości e-mail 

zawierającej skan podpisanego przez Oferenta aneksu do Oświadczenia. 

2. Niniejsze Oświadczenie podlega prawu polskiemu. 

3. Spory rozpatrywane będą przez sąd powszechny, właściwy miejscowo dla siedziby ArcelorMittal 

Poland S.A. 

4. Niniejsze Oświadczenie sporządzone zostało w języku polskim i angielskim. W przypadku 

rozbieżności pierwszeństwo będą miały zapisy w języku polskim. 

5. Poprzez podpisanie niniejszego Oświadczenia przez Oferenta i przesłanie skanu podpisanego 

Oświadczenia osobie umocowanej w AMP, Oferent związuje się niniejszym Oświadczeniem.  

 

 
     

_______________________ 
/podpis/signature/ 

 
 

_______________________ 
/funkcja/function/ 

 
 

place: __________________ 

 
 

date: __________________ 
 

 

 


