
 
 

ZAŁĄCZNIK NR 3  

 

do Zaproszenia do złożenia oferty wstępnej 

w postępowaniu przetargowym 

na 

wykonanie aplikacji realizującej Wytyczne Krajowej Rady Fizjoterapeutów  

do udzielania świadczeń w zakresie fizjoterapii i ich opisywania  

w dokumentacji medycznej 

 

 

ZOBOWIĄZANIE DO POUFNOŚCI  

 

 

złożone w Warszawie dnia ________ 2018 roku, przez:  

 

………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………….  

 

reprezentowaną przez: 

 

……………………………………. - …………………………………. 

 

……………………………………. - …………………………………. 

 

zwanym/ą dalej „Oferentem”.  

 

Zważywszy, że: Krajowa Izba Fizjoterapeutów (zwana dalej „KIF”) opublikowała 

zaproszenie do złożenia oferty wstępnej w postępowaniu przetargowym na wykonanie 

aplikacji realizującej wytyczne Krajowej Rady Fizjoterapeutów do udzielania świadczeń w 

zakresie fizjoterapii i ich opisywania w dokumentacji medycznej („Postępowanie 

Przetargowe”); 

 

Zważywszy, że: Oferent zainteresowany jest złożeniem oferty wstępnej w Postępowaniu 

Przetargowym; 

 

Zważywszy, że: jednym z warunków wzięcia udziału w Postępowaniu Przetargowym jest 

złożenie przez Oferenta zobowiązania do poufności;   
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Niżej podpisani, działając w imieniu Oferenta, składamy oświadczenie następującej 

treści stanowiące zobowiązanie wobec KIF: 

 

1. Niniejsze oświadczenie reguluje poufność informacji przekazywanych Oferentowi przez 

KIF.  

 

2. Informacje poufne (dalej zwane „Informacjami Poufnymi”) oznaczają:  

(i)  wszelkie informacje ujawnione przez KIF w związku z organizacją 

Postępowania Przetargowego;  

(ii)  w szczególności do Informacji Poufnych zaliczane będą informacje stanowiące 

tajemnicę przedsiębiorstwa KIF w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia  

16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji obejmującą 

wszelkie techniczne, technologiczne, organizacyjne i wszelkie inne informacje, 

które nie są powszechnie znane i w stosunku do których KIF podjął stosowne 

kroki zmierzające do zachowania ich w poufności. Informacjami Poufnymi są 

także wszelkie inne informacje nie stanowiące tajemnicy przedsiębiorstwa, lecz 

ujawnienie których mogłoby narazić KIF na szkodę. 

 

3. Oferent zobowiązuje się nie ujawniać, wykorzystywać, ani rozpowszechniać 

Informacji Poufnych, chyba że za uprzednią pisemną zgodą KIF. W szczególności 

Oferent zobowiązuje się: 

(i) chronić Informacje Poufne poprzez dołożenie należytej staranności; 

(ii) wykorzystywać uzyskane Informacje Poufne wyłącznie w celu udziału w 

Postępowaniu Przetargowym i realizacji ewentualnej współpracy z KIF. 

 

4. Na żądanie KIF Oferent zwróci KIF wszelkie uzyskane Informacje Poufne i ich nośniki 

(w tym wszelkie wykonanie przez siebie kopie itp.).  

 

5. W przypadku, gdy w wyniku prowadzonego Postępowania Przetargowego nie dojdzie 

do podpisania umowy pomiędzy Oferentem a KIF, Oferent zobowiązuje się do 

niezwłocznego zwrotu wszelkich posiadanych dokumentów i informacji zawartych na 

przekazanych przez KIF nośnikach danych, a także do niezwłocznego usunięcia z 

własnych nośników danych wszelkich związanych z Postępowaniem Przetargowym, o 

ile zatrzymanie dokumentów nie jest wymuszone przez powszechnie obowiązujące 

przepisy prawa. 

 

6. Obowiązki opisane w niniejszym Zobowiązaniu nie dotyczą: 

 

(i) informacji publicznie znanych przed datą złożenia niniejszego oświadczenia 

lub które stały się publicznie znane po dacie złożenia niniejszego 

oświadczenia bez winy Oferenta; 
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(ii) Informacji Poufnych, do ujawnienia których Oferent został zobowiązany na 

podstawie orzeczenia sądu lub decyzji właściwego organu, w związku z 

jakimkolwiek innym nakazem wynikającym z przepisów prawa lub toczącym 

się postępowaniem, prowadzonym przez właściwe organy. W takiej sytuacji, w 

miarę możliwości, o ile dopuszczają przepisy prawa, Oferent poinformuje o 

tym fakcie KIF, po to, aby KIF mógł podjąć, na własny koszt, działania 

zmierzające do zapobieżenia ujawnieniu Informacji Poufnych; 

(iii) Informacji Poufnych ujawnionych przez Oferenta, jeżeli ujawnienie takie 

nastąpiło za uprzednią pisemną zgodą KIF. 

 

7. Postanowienia niniejszego zobowiązania obowiązują przez okres 10 (dziesięciu) lat. 

  

8. W przypadku naruszenia przez Oferenta jakiegokolwiek z obowiązków w zakresie 

Informacji Poufnych określonych postanowieniami niniejszego oświadczenia, Oferent 

zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 100 000,00 PLN (słownie: 

sto tysięcy złotych) za każde naruszenie. 

 

9. KIF uprawniona będzie do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wartość 

zastrzeżonej kary umownej.  

 

10. Ewentualne spory mogące wynikać z niniejszego oświadczenia rozstrzygać będzie 

Sąd Powszechny miejscowo właściwy dla siedziby KIF.  

 

 

 

 

W imieniu i na rzecz 

Oferenta: 

 

 

_________________________ 

     


