UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI
zawarta w Warszawie w dniu ___ ___________ 2017r. („Umowa”) pomiędzy:
APPLINK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02871 Warszawa), ul. Karczunkowska 19, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000405752, NIP 9512352296,
REGON 145926624, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł,
reprezentowaną przez:
___________ ___________ – ___________ ___________
___________ ___________ – ___________ ___________
zwaną dalej „Zamawiającym”
a
___________ z siedzibą w _____ (______), ul. ______, wpisaną do Rejestru
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy ______ pod numerem KRS
_____, NIP ______, REGON ______, o kapitale zakładowym w wysokości ______ zł,
reprezentowaną przez:
___________ ___________ – ___________ ___________
___________ ___________ – ___________ ___________
zwaną dalej „Wykonawcą"
zwane dalej również indywidualnie „Stroną”, zaś łącznie „Stronami”

Biorąc pod uwagę, że:

1

i)

Zamawiający opublikował zapytanie ofertowe (dalej „Zapytanie ofertowe”) w
postępowaniu na „Zakup kompletnej infrastruktury nośnika reklamowego w
postaci modułowej matrycy inteligentnych diod LED oraz oprogramowania
sterującego” (dalej „Postępowanie”);

ii)

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 1 i Zadania 2 objętych
Postępowaniem zawarty został w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego;
dokument, o którym mowa w zdaniu poprzednim, zawierający również wyniki
prac B+R (dalej łącznie „Dokumentacja techniczna”) będzie udostępniany
Wykonawcom zainteresowanym złożeniem oferty, po podpisaniu przez
Wykonawcę umowy o zachowaniu poufności uzyskanych danych i informacji –
tj. niniejszej Umowy,

iii)

Wykonawca oświadczam,
Postępowaniu,

że

zainteresowany

jest

złożeniem

oferty

w

w celu ustalenia zasad ochrony poufności Dokumentacji technicznej udostępnianej
Wykonawcy przez Zamawiającego, Strony postanowiły zawrzeć Umowę o
następującej treści:
A) Informacja Poufna oznacza wszelkie informacje, w tym dane, wiedzę i materiały,
zawarte w jakichkolwiek dokumentach i dostępne w jakiejkolwiek formie,
ujawniane Wykonawcy przez Zamawiającego, a objęte treścią Dokumentacji
technicznej. Za Informację Poufną uważa się między innymi każdą informację lub
materiały, które mają lub mogą mieć wartość handlową dla Zamawiającego.
B) W szczególności, za Informacje Poufne uznaje się informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa stosownie do postanowień ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity z roku 2003: Dz.U. Nr
153 poz. 1503 ze zm.) oraz wszelkie inne informacje nieujawnione do wiadomości
publicznej udostępnione przez Zamawiającego, dotyczące:
a) danych programowych, technicznych, technologicznych, organizacyjnych,
księgowych, finansowych, personalnych, statystycznych, marketingowych,
handlowych, pracowniczych dotyczących Zamawiającego,
b) planów gospodarczych Zamawiającego,
c) metod działania, organizacji i całokształtu doświadczeń, wiedzy, umiejętności i
wiadomości
przydatnych
do
prowadzenia
przedsiębiorstwa
przez
Zamawiającego,
przy czym Strony uznają, że całość treści objętej Dokumentacją techniczną
stanowi Informację Poufną w rozumieniu niniejszej Umowy.
C) Strony uznają, że pojęcie „Informacje Poufne” nie obejmuje:
a) informacji powszechnie znanych w czasie ich ujawnienia;
b) informacji, co do których Wykonawca może wykazać, że zostały przez nią
powzięte w wyniku uzyskania ich od osoby trzeciej posiadającej prawo do ich
ujawnienia i która nie zobowiązała Wykonawcy do zachowania poufności lub
ograniczonego wykorzystania tychże;
c) informacji, które podlegają ujawnieniu
obowiązujących przepisów prawa.

na

podstawie

bezwzględnie

D) Jeżeli obowiązek ujawnienia Informacji Poufnych wynika z bezwzględnie
obowiązujących przepisów prawa, Informacje Poufne mogą zostać udostępnione
przez Wykonawcę na żądanie uprawnionego organu. W takim przypadku
Wykonawca ujawniając takie informacje przekaże Zamawiającemu zawiadomienie
o obowiązku ujawnienia Informacji Poufnych, z zastrzeżeniem przypadków, kiedy
przepisy prawa powszechnie obowiązującego przewidują zakaz powiadamiania o
takim żądaniu. W innych przypadkach Informacje Poufne mogą zostać ujawnione
przez Wykonawcę wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiającego,
wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
E) Wykonawca zobowiązują się do zachowania ściśle poufnego charakteru każdej i
wszystkich Informacji Poufnych dotyczących działalności, produktu i marki
Zamawiającego, jak również przedmiotu współpracy oraz informacji o
przedsiębiorstwie Zamawiającego, ze szczególnym uwzględnieniem wszelkich
stanowiących treść Dokumentacji technicznej, a które nie są ujawniane publicznie
i stanowią tajemnicę handlową Zamawiającego oraz do nieujawnienia żadnej z
Informacji Poufnych Zamawiającego w sposób niezgodny z niniejszą Umową.
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F) Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć wszelkie materiały zawierające bądź
związane z Informacjami Poufnymi Zamawiającego przed dostępem osób
trzecich.
G) Wykonawca zobowiązuje się podjąć wszelkie niezbędne kroki do zapewnienia, że
żadna z osób otrzymujących Informacje Poufne nie ujawni tych Informacji ani ich
źródła zarówno w całości, jak i w części osobom trzecim bez uzyskania uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiającego.
H) Wykonawca może wykorzystywać Informacje Poufne jedynie w celach
przygotowania i złożenia oferty w Postępowaniu opisanym w preambule niniejszej
Umowy. W szczególności Wykonawca nie jest uprawniony do wykorzystywania
Informacji Poufnych Zamawiającego lub od niego otrzymanych w zakresie
prowadzenia przez Wykonawcę własnej działalności gospodarczej.
I)

Wykonawca zobowiązuje się ujawnić Informacje Poufne jedynie tym pracownikom
lub stałym współpracownikom Wykonawcy, wobec których ujawnienie takie będzie
uzasadnione i tylko w zakresie, w jakim odbiorca Informacji Poufnych musi mieć
do nich dostęp dla celów przygotowania i złożenia oferty w Postępowaniu.

J) Przekazanie podmiotom trzecim Informacji Poufnych Zamawiającego przez
Wykonawcę wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod
rygorem nieważności.
K) W zakresie obowiązku zachowania w poufności Informacji Poufnych, Wykonawca
ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania swoich pracowników,
stałych współpracowników oraz innych podmiotów, którym ujawni Informacje
Poufne, jak za swoje własne działania i zaniechania.
Ł) Wykonawca zobowiązują się, przed pierwszym przekazaniem Informacji
Poufnych,
pouczyć
wszystkich
swoich
pracowników
oraz
stałych
współpracowników mających mieć dostęp do tych informacji dotyczących
Zamawiającego, o obowiązkach Stron wynikających z niniejszej Umowy oraz
zobowiązać swoich pracowników i stałych współpracowników do wykonania
wynikających z niniejszej Umowy obowiązków w zakresie zachowania poufności
Informacji Poufnych dotyczących Zamawiającego, na warunkach określonych w
niniejszej Umowy. Zamawiający może żądać, aby Wykonawca złożył
oświadczenie na piśmie o spełnieniu powyższego obowiązku.
L) W razie zakończenia Postępowania lub zaniechania złożenia oferty w
Postępowaniu przez Wykonawcę lub w innych przypadkach, kiedy posługiwanie
się przez Wykonawcę Informacjami Poufnymi staje się zbędne lub traci swoją
podstawę, Zamawiający może zażądać wydania lub zniszczenia przez
Wykonawcę oryginałów wszelkich materiałów, danych, informacji itp.,
stanowiących lub zawierających Informacje Poufne uprzednio przekazane, a
także wszystkich ich kopii, zapisów, opracowań, wyciągów, niezależnie od formy
sporządzenia lub utrwalenia. Jednocześnie na żądanie Zamawiającego,
Wykonawca złoży oświadczenie, iż zwrócone lub zniszczone zostały wszystkie
materiały, nośniki itp., zawierające Informacje Poufne dotyczące Zamawiającego,
uprzednio przekazane przez Zamawiającego, oraz że Wykonawca nie
pozostawiła sobie żadnych kopii lub zapisów tych materiałów w jakiejkolwiek
formie.
O) Jeżeli skutkiem ujawnienia przez Wykonawcę Informacji Poufnych z naruszeniem
postanowień niniejszego oświadczenia jest powstanie szkody, druga Strona jest
uprawniona do żądania zapłaty odszkodowania w wysokości poniesionej szkody
w pełnej wysokości (przy czym odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje szkodę
bezpośrednią oraz pośrednią, w tym utracone korzyści).
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P) W przypadku, gdy Wykonawca naruszy jakikolwiek obowiązek wynikający z
niniejszej Umowy – w szczególności z naruszeniem postanowień niniejszej
Umowy ujawni osobom trzecim lub wykorzysta we własnej działalności Informacje
Poufne Zamawiającego lub wykorzysta Informacje Poufne w jakikolwiek inny
sposób niezgodny z Umową – Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę
umowna w wysokości 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każdy przypadek
naruszenia. Kara umowna płatna jest w terminie 14 dni od dnia zaistnienia
podstaw do jej naliczenia. Zapłata kar umownych nie wyłącza możliwości
dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej – na
zasadach ogólnych.
Q) Obowiązek zachowania w poufności Informacji Poufnych ustanowiony niniejszą
Umową obowiązuje przez okres dwudziestu (20) lat od daty podpisania Umowy i
nie podlega wypowiedzeniu przez żadną ze Stron przed upływem tego terminu.
R) Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obydwie Strony.
S) Strony Umowy ustalają, że zaniechanie przez którąkolwiek ze Stron Umowy
powołania się na naruszenie jakiegokolwiek zobowiązania przez drugą Stronę
Umowy nie może być interpretowane jako zwolnienie z przedmiotowego
obowiązku lub zrzeczenie się tych praw w przyszłości.
T) Jeśli jakikolwiek z zapisów niniejszej Umowy okaże się w jakikolwiek sposób
nieważny, nieskuteczny albo niewykonalny, nie będzie to wpływało na pozostałe
części Umowy, które pozostaną wiążące dla Stron, a Strony podejmą niezbędne
kroki do zastąpienia takich nieważnych, nieskutecznych albo niewykonalnych
postanowień
innymi,
jak
najwierniej
oddającymi
intencje
wyrażane
postanowieniami zastępowanymi.
U) Do wszystkich kwestii nieuregulowanych w Umowie znajdują zastosowanie
obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy kodeksu
cywilnego.
V) Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
W) Wszelkie spory powstające w związku z niniejszą Umową, jej wykonywaniem lub
interpretacją, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy ze względu na
siedzibę Zamawiającego.
X) Umowę sporządzono w dwóch (2) egzemplarzach, po jednym (1) dla każdej ze
Stron.

za Zamawiającego:

___________________________

______________________________

___________________________

______________________________

data

data

za Wykonawcę:
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podpis

podpis

___________________________

______________________________

___________________________

______________________________

data

data
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podpis

podpis

