
                       
 

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

 

Załącznik Nr 5 

OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI 

zwane dalej „Oświadczeniem”, złożone w dniu …………………….…......…… r. w ………………………… 
 
Ja, niżej podpisana/y ………………………………………………………………………………………………………………. 
reprezentujący ………………………………………………………………………………………………………………………… 
zamieszkały w ………………………… przy ………………………………… legitymujący się 
……………………………………………………………………………………………………………….. o numerze ……………………… 
wydanym przez ……………………………………….... w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia na:  
„Dostawę zintegrowanego systemu archiwizacji i dystrybucji danych medycznych i teletransmisji dla 

pracowni radiologicznych”  wchodzącego w skład projektu „Innowacyjny system integrujący pracownie 

radiologiczne służący do archiwizacji obrazów, danych medycznych oraz wykonywania opisów badań”, 
w ramach działania 3.3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego., niniejszym: 

 
1. Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że wszelkie informacje udostępniane przez 

Zamawiającego, zwłaszcza zawarte w Załączniku Nr 3 do Zapytania ofertowego mają charakter 
informacji poufnych i stanowiących tajemnicę Zamawiającego (Informacje Poufne), chyba że 
informacje te są powszechnie dostępne lub zostały podane do publicznej wiadomości w trybie 
nie powodującym naruszenia niniejszej klauzuli. 

2. Zobowiązuję się niniejszym do zachowania w całkowitej poufności wszelkich informacji, jakie 
otrzymam od Zamawiającego, wykorzystywania informacji, o których mowa w ust 1, wyłącznie 
w celu przygotowania oferty dla Zamawiającego; informacje te nie będą wykorzystywane  
w żadnym innym celu, a w szczególności w celu sprzecznym z interesem Zamawiającego oraz 
nie będą udostępniane innym podmiotom, w tym także podmiotom powiązanym kapitałowo. 

3. Zobowiązuję się do zabezpieczenia Informacji Poufnych przed dostępem do nich przez osoby 
nieuprawnione oraz do korzystania z tych informacji z najwyższą starannością wymaganą przy 
zabezpieczeniu tego typu informacji. 

4. Zobowiązuję się do tego, aby każda osoba, która będzie miała wgląd do Informacji Poufnych, 
zostanie poinformowana o zakresie Oświadczenia i będzie przestrzegała rygorów  
i obowiązków, jakie z Oświadczenia wypływają. 

5. Zobowiązuję się do dokonania zniszczenia Informacji Poufnych, niezależnie od formy, w której 
informacje te zostały przekazane, po upływie terminu składania ofert. 

6. W przypadku naruszenia obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w Oświadczeniu, 
Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 

 

 

…………………………….,dnia................................                           

          ………………………................................................. 

                  (podpisy osób uprawnionych do reprezentacji) 

 


