Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego 7
UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI
1.

Niniejsza umowa zawarta jest pomiędzy:
ARTUR TRENDAK
UL. Bodycha 83
05-816 Reguły
Michałowice
NIP 521-186-15-75, REGON 013187422
zwana w dalszej części umowy
“Zamawiającym”

zwana w dalszej części umowy
“Wykonawcą”
2.

Wykonawca otrzymujący informacje poufne, które zostały ujawnione zgodnie z niniejszą Umową zobowiązuje się do:
(a)

zachowania informacji poufnych w tajemnicy w takim samym stopniu, w jakim osoba ta chroni własne
informacje poufne o podobnym charakterze, co nie wyklucza obowiązku dokładania najwyższej staranności w
wykonywaniu tego obowiązku;

(b)

podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu zabezpieczenia przed ujawnieniem informacji poufnych
osobom trzecim;

(c)

nie wykorzystywania informacji poufnych w innych celach niż te, ze względu na które zostały ujawnione, bez
uprzedniej zgody Zamawiającego wydanej na piśmie;

(d)

zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji technicznych, technologicznych, ekonomicznych,
finansowych, handlowych, prawnych, organizacyjnych w szczególności informacji dotyczących nowych
produktów, planów handlowych, informacji technicznych, know-how, wzorów, procesów, projektów, szkiców,
zdjęć, planów, rysunków technicznych, specyfikacji technicznych, próbek towarów, raportów, listów klientów,
informacji dotyczących cen, informacji dotyczących cen, informacji dotyczących badań, wyników badań,
wynalazków i pomysłów.
ujawniania informacji jedynie tym pracownikom Wykonawcy, kontrolowanym przez Wykonawcę, wobec
których ujawnienie takie będzie uzasadnione i tylko w tym zakresie, w jakim odbiorca informacji musi mieć do
nich dostęp dla celów określonych;

(e)

3.

4.

5.

(f)

nie kopiowania, nie powielania, ani w jakikolwiek sposób rozpowszechniania jakiejkolwiek informacji lub jej
części, za wyjątkiem przypadków, gdy jest to konieczne w celach oceny możliwości realizacji zamówienia,
Umowy lub innych ściśle związanych z przedmiotem współdziałania Stron;

(g)

zwrotu informacji poufnych Zamawiającemu niezwłocznie na żądanie; oraz

Strony zgadzają się, iż klauzula poufności określona w punkcie 2 nie będzie dotyczyć jakichkolwiek części informacji
poufnych, które:
(a)

są znane osobie otrzymującej te informacje w momencie ich uzyskania, które

(b)

są lub będą ujawnione opinii publicznej w sposób, za który osoba otrzymująca te informacje nie jest żadną
miarą odpowiedzialna;

Ponadto Strony zgadzają się, iż zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy - o ile nie wynika to z odrębnych
porozumień:
(a)

żadna ze Stron nie nabywa prawa do własności intelektualnej Strony drugiej;

(b)

żadna ze Stron nie ma obowiązku nabywania usług lub towarów od Strony drugiej;

(c)

Wykonawca nie ma może oferować do sprzedaży produktów wykorzystujących lub uwzględniających
informacje poufne;

Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.
Strona 1 z 2

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego 7
6.

Jeśli Wykonawca zamierza skorzystać ze świadczenia usług strony trzeciej (konsultanci zewnętrzni, projektanci,
wykonawcy itp.) w celu pomocy w realizacji postanowień niniejszej Umowy lub wykonywania jakichkolwiek innych
czynności związanych z przekazanymi informacjami poufnymi, Wykonawca zapewni, że strona trzecia, o której mowa
zgodzi się na piśmie przestrzegać tych samych zobowiązań w stosunku do informacji poufnych co osoba otrzymująca
informacje poufne zgodnie z niniejszą Umową. Ponadto Wykonawca udostępni stronie trzeciej wymienionej powyżej
informacje poufne tylko po otrzymaniu uprzedniej zgody od Zamawiającego na piśmie.

7.

Niniejsza Umowa obowiązuje i podlega interpretacji zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce.

8.

Strony wspólnie ustalają, że za złamanie postanowień niniejszej umowy dotyczących udostępniania przez Wykonawcę
powierzonych mu przez Zamawiającego informacji poufnych, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w
wysokości 1 500 000 EURO (słownie: jeden milion pięćset tysięcy Euro).

8.

Strony zgodnie ustalają, iż nie będą przenosić praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy ani też korzyści
wynikających z niniejszej Umowy na inne osoby bez pisemnej zgody obydwu Stron.

Wykonawca _________________________________ Zamawiający _________________________________
Podpis osoby upoważnionej _____________________ Podpis osoby upoważnionej _____________________

Stanowisko __________________________________ Stanowisko __________________________________

Miejsce, Data______________________________________
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