
Załącznik nr 1  

do Umowy zawartej w dniu …… ………… 2020 r. 

 

OŚWIADCZENIE I ZOBOWIĄZANIA 

 …………………………………… 

 (miejscowość i  data) 

1. Oświadczenie o zachowaniu tajemnicy Stavka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej 
„Stavka”) 

Stwierdzam własnoręcznym podpisem, że znana jest mi treść przepisów i zasad 
w zakresie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, zawartych w ustawie z dnia 
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 
1913), a także przepisów o odpowiedzialności karnej i cywilnej za ich nieprzestrzeganie 
i zobowiązuję się w czasie wykonywania umowy zawartej z Prezesem Urzędu 
Komunikacji Elektronicznej dotyczącej sporządzenia opinii w przedmiocie wartości 
rynkowej częstotliwości przeznaczonych na cele rozpowszechniania programów 
telewizyjnych w ramach pierwszego multipleksu (MUX1), uwzględniającej zapisy 
załącznika nr 1 „Częstotliwości objęte opiniami i warunki ich wykorzystywania w 
ramach MUX1” do dokumentacji konkursowej, na koszt Stavka (dalej „Opinia 1”), 
a także po jej wykonaniu lub rozwiązaniu, do zachowania w tajemnicy, dotyczących 
Stavka, nieujawnionych do wiadomości publicznej informacji technicznych, 
technologicznych, organizacyjnych przedsiębiorstwa lub innych informacji 
posiadających wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu 
i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym 
rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile Stavka podjęła, 
przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. 
Nie uznaje się za naruszenie poufności informacji ani interesu Stavka przekazanie 
informacji i dokumentów do Urzędu Komunikacji Elektronicznej. 

2. Zobowiązania dotyczące bezstronności i niezależności 

W imieniu ………… z siedzibą w ………… oświadczam, że:  

1) zobowiązuję się do zachowania bezstronności i niezależności od Stavka oraz 
innych podmiotów będących przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi lub 
podmiotów zależnych bądź powiązanych z takimi przedsiębiorcami,  

2) sporządzę Opinię 1 w sposób bezstronny i niezależny od Stavka oraz innych 
podmiotów będących przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi lub podmiotów 
zależnych bądź powiązanych z takimi przedsiębiorcami.  

3) każda z osób wykonujących czynności związane z przygotowaniem Opinii 1 
zachowa warunek niezależności od Stavka oraz innych podmiotów będących 
przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi lub podmiotów zależnych bądź 
powiązanych z takimi przedsiębiorcami 

 

 ……………………………………………………… 

 imię, nazwisko, podpis (y) osoby (osób)  
uprawnionej(nych) do reprezentacji Biegłego 

 


