Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Załącznik nr 2.
UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI
zawarta w Krakowie, dnia …………… grudnia 2013 roku, pomiędzy:

WIDO-PROFIL sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 22A, 30-552 Kraków, NIP
6761008998, REGON 350756416, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod
numerem KRS 0000181706, kapitał zakładowy 331300 złotych, reprezentowaną przez
Michała Czyż – Prezesa Zarządu, zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”
a
____________________z siedzibą w ........................ przy ul. ......................., zarejestrowaną
w ........................... , pod numerem KRS ......................................, reprezentowaną przez:
.........................................., zwaną w dalszej części umowy „Oferentem”

Zważywszy, że:
a) Oferent jest zainteresowany wykonywaniem dla Zamawiającego usług w ramach projektu:
„Wdrożenie internetowego systemu B2B automatyzującego proces ofertowania i realizacji zamówień.”
/Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Oś priorytetowa VIII: Społeczeństwo informacyjne –
zwiększanie innowacyjności Gospodarki. Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu
typu B2B/ (dalej „Projekt”), a co za tym idzie Zamawiający może w trakcie rozmów i negocjacji
handlowych, jak również w trakcie ewentualnego świadczenia przez Oferenta usług zleconych w
ramach projektu ujawnić mu szereg poufnych danych takich jak (między innymi) strategie rozwoju
biznesu, koncepcje marketingowe, wielkości sprzedaży, ilości klientów, udziały w rynku, informacje
dotyczące źródeł zaopatrzenia i tras transportu oraz inne mające kluczowe znaczenie dla rozwoju
biznesu,
b) informacje, które mogą być ujawnione w toku rozmów, negocjacji, jak też
świadczenia usług są poufne i stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego,

ewentualnego

- Strony postanowiły zawrzeć niniejszą umową, której przedmiotem jest zachowanie w poufności
wszelkich informacji, ujawnionych przez Zamawiającego w związku z planowanymi rozmowami,
negocjacjami oraz świadczeniem usług, o których mowa wyżej.
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§ 1. Zobowiązanie
Oferent zobowiązuje się:
1.1. Zachować w ścisłej tajemnicy wszelkie informacje techniczne, technologiczne,
ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne i organizacyjne, dotyczące choćby pośrednio
Zamawiającego, a uzyskane w trakcie lub w związku z Projektem – niezależnie od formy
przekazania tych informacji i ich źródła.
1.2. Wykorzystywać informacje jedynie w celach prac na Projektem.
1.3. Podjąć wszelkie niezbędne kroki dla zapewnienia, że żadna z osób otrzymujących od
Oferenta dane opisane w pkt 1.1, nie ujawni tych informacji, ani ich źródła, zarówno w
całości, jak i w części, stronom trzecim, bez uzyskania uprzedniego wyraźnego
upoważnienia na piśmie od Zamawiającego.
1.4. Ujawniać informacje, o których mowa w pkt 1.1 jedynie tym pracownikom i
konsultantom, którym będą one niezbędne do wykonania powierzonych im czynności i
tylko w zakresie, w jakim odbiorca Informacji musi mieć do nich dostęp dla celów
określonych w pkt 1.2.
1.5. Zachować w ścisłej tajemnicy wszelkie informacje techniczne, technologiczne,
ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne i organizacyjne, dotyczące Zamawiającego,
uzyskane w związku z rozmowami, negocjacjami oraz świadczeniem usług dotyczących
Projektu – niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła.
1.6. W razie gdyby Oferent nie został wybrany do realizacji Projektu - zwrócić najpóźniej w
terminie 30 dni od dnia poinformowania go na piśmie o tym fakcie - wszelkie otrzymane z
Zamawiającemu materiały.
Jednocześnie, Oferent usunie także ze swojej dokumentacji, czy to prowadzonej w formie
pisemnej, elektronicznej czy też jakiejkolwiek innej, wszelkie zapisy odnoszące się do
informacji poufnych, o których mowa w pkt 1.1. powyżej. Wykonanie obowiązku, o
którym mowa powyżej, Oferent zobowiązany jest potwierdzić złożeniem pisemnego
oświadczenia w terminie 10 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w
pkt. 1.6.

§ 2. Wyłączenia
Postanowienia par. 1 nie będą miały zastosowania w stosunku do tych informacji uzyskanych od
Zamawiającego określonych w par. 1.1, które:
2.1

są opublikowane, znane i urzędowo podane do publicznej wiadomości bez naruszenia
postanowień niniejszego porozumienia;
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2.2

zostaną upublicznione lub ujawnione osobom trzecim za uprzednią, pisemną zgodą
Zamawiającego;

2.3

obowiązek ich ujawnienia organom państwowym, a zwłaszcza sądom lub władzom
skarbowym wynika z przepisów prawa; przy czym jeżeli istnieją środki prawne pozwalające na
podjęcie próby uchylenia się od obowiązku ujawnienia lub przekazania informacji albo
ograniczenie zakresu ujawnianych informacji, to ich ujawnienie może nastąpić dopiero po
bezskutecznej próbie skorzystania z tych środków, a o każdym ujawnieniu jakiejkolwiek takiej
informacji Zamawiający zostanie niezwłocznie zawiadomiony.

§ 3.

Kara umowna

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Oferenta jakiegokolwiek z jego
zobowiązań określonych w §1 niniejszej Umowy, Oferent zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz
Zamawiającego kary umownej w wysokości 10 000 (dziesięć tysięcy) złotych. Postanowienie to nie
wyklucza dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania za szkodę przewyższającą wysokość
zastrzeżonej kary.

§ 4.

Okres obowiązywania

Oferent zobowiązany jest do zachowania w poufności wszelkich informacji, o których mowa w §1,
przez okres 3 lat od daty zawarcia niniejszej Umowy.

§ 5.

Postanowienia końcowe

5.1.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się właściwe przepisy prawa
polskiego.

5.2.

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy i oświadczenia woli składane w związku z Umową wymagają
zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

5.3.

Wszelkie spory wynikłe lub związane z niniejszą Umową rozpoznawał będzie sąd powszechny
właściwy dla siedziby Zamawiającego.

5.4.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

______________________
Zamawiający

_____________________
Oferent
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