
 

 

Zobowiązanie do zachowania poufności 

 

Niżej podpisany 

 

Imię i Nazwisko, stanowisko, prawo do reprezentowania potencjalnego Oferenta 

 

Nazwa / firma Potencjalnego Oferenta 

 

Adres, nr Krajowego Rejestru Sądowego 

 

Zwany dalej “Potencjalnym Oferentem”, w związku z zamiarem uczestnictwa w postępowaniu 

którego celem jest wyłonienie dzierżawcy majątku ciepłowniczego należącego do Miasta Piotrków 

Trybunalski, zobowiązuje się: 

 

a) Do traktowania wszystkich informacji uzyskanych w formie pisemnej lub ustnej z Miasta Piotrków 

Trybunalski, jako poufnych, chyba że informacje te są powszechnie dostępne, były wcześniej znane 

Potencjalnemu Oferentowi lub zostały podane do publicznej wiadomości w trybie nie powodującym 

naruszenie niniejszej klauzuli 

 

b) Do wykorzystywania tych informacji wyłącznie w celach związanych z określeniem możliwości 

uczestnictwa w postępowaniu którego celem jest wyłonienie dzierżawcy majątku ciepłowniczego 

należącego do Miasta Piotrków Trybunalski; informacje te nie będą wykorzystywane w żadnym 

innym celu, a w szczególności w celu sprzecznym z interesem Miasta Piotrków Trybunalski, oraz nie 

będą udostępniane innym podmiotom, w tym także podmiotom powiązanym kapitałowo, za 

wyjątkiem przypadków związanych z procesem decyzyjnym (uzyskanie w ramach grupy kapitałowej 

Potencjalnego Oferenta wymaganych zgód) oraz podmiotów lub osób współpracujących z 

Potencjalnym Oferentem przy przygotowaniu wniosku, udziału w negocjacjach i przygotowaniu ofert 

ostatecznych  (doradcy, konsultanci, współpracownicy, reprezentanci etc.) 

 

c) do nieudzielania informacji dotyczących swojego zainteresowania uczestnictwem w postępowaniu 

którego celem jest wyłonienie dzierżawcy majątku ciepłowniczego należącego do Miasta Piotrków 

Trybunalski jak też danych związanych z warunkami, regulacjami i innymi szczegółami negocjacji 

tzw. Osobom/stronom trzecim  (w tym w szczególności innym Potencjalnym Oferentom, a także 

środkom masowego przekazu) poza przypadkami wymaganymi przepisami prawa, po uzgodnieniu z 

Miastem Piotrków Trybunalski 

 

d) że w sprawach związanych z niniejszym postępowaniem i procesem negocjacji nie będzie 

kontaktował się z dotychczasowym dzierżawcą majątku ciepłowniczego należącego do Miasta 

Piotrków Trybunalski, jego władzami czy pracownikami, a także z przedstawicielami administracji 

samorządowej i instytucji, poza osobami upoważnionymi do kontaktów; 

 

e) że przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że przy podejmowaniu decyzji będzie opierał się 

wyłącznie na informacjach i danych pozyskanych w trakcie procedury; 

 

f) że przejmuje do wiadomości i wyraża na to zgodę że propozycje złożone po wyznaczonym terminie 

nie będą rozpatrywane i zostaną bez otwierania zwrócone Potencjalnym Oferentom; 

 

g) że przejmuje do wiadomości i wyraża na to zgodę że Miasto Piotrków Trybunalski może w każdej 

chwili, z każdego powodu odstąpić od  postepowania; 

 

h) że przejmuje do wiadomości i wyraża na to zgodę na dotrzymanie niniejszego zobowiązania przez 

swoich przedstawicieli, pracowników i doradców, a w przypadku niedotrzymania przez nich 

zobowiązań pokryje on wszystkie koszty poniesione z tego tytułu przez Miasto Piotrków Trybunalski 

w trakcie uczestnictwa w Postępowaniu; 

 



 

 

i) że przejmuje do wiadomości i wyraża na to zgodę że Miasto Piotrków Trybunalski może wykluczyć 

go z negocjacji w przypadku naruszenia przez niego, jego przedstawicieli, pracowników lub doradców 

interesu Miasta Piotrków Trybunalski trakcie uczestnictwa w Postępowaniu; 

 

j) że niniejsze zobowiązanie wchodzi w życie z dniem podpisania i pozostaje wiążące przez trzy lata 

od tej daty; 

 

k) że w przypadku pobrania dokumentu „Memorandum Informacyjne” wraz z innymi podmiotami, 

każdy ze współoferentów/ członków konsorcjum jest zobowiązany do podpisania „Zobowiązania do 

zachowania poufności” 

 

W przypadku naruszenia powyższych postanowień Zobowiązany do zachowania poufności zapłaci 

Miastu Piotrków Trybunalski karę umowną w kwocie 100.000 zł (słownie sto tysięcy zł.).Kara ta nie 

wyklucza możliwości dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej na 

zasadach ogólnych.  

W sprawach spornych sądem właściwym będzie sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę 

Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim.  

 

Podpis reprezentanta Potencjalnego Oferenta   Miejsce i data 

 

 

 

 

 

 

 

 


