ZOBOWIĄZANIE DO ZACHOWANIA POUFNOŚCI

Nr Umowy: PZ-8457 Techniczne zabezpieczenie stacji energetycznych RPZ i RSM należących do
innogy Stoen Operator Sp. z o.o. na terenie Warszawy. (projekt+ wykonanie)
Data zawarcia przy podpisach
zawarte pomiędzy:
innogy Stoen Operator Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Pięknej
46, w Warszawie, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000270640, REGON: 140787780, NIP: 525-238-60-94, kapitał zakładowy:
2.628.938.750,00 zł, zwaną dalej Zamawiającym,, która przy zawarciu niniejszej Umowy
reprezentowana jest przez:
____________________________ – ______________________________
____________________________ – ______________________________
- zgodnie z informacją odpowiadającą aktualnemu odpisowi z rejestru przedsiębiorców, z dnia
zawarcia Umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy
[●] z siedzibą w [●] przy [adres], [kod pocztowy] [miejscowość], wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS [●], której dokumentacja
rejestrowa jest przechowywana przez Sąd Rejonowy dla [●], Wydział [●] Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: [●], REGON: [●], z kapitałem zakładowym w wysokości [●]
PLN, zwaną dalej „Zobowiązany”
reprezentowaną przez:
1.

____________________________ – ______________________________

2.

____________________________ – ______________________________

- zgodnie z informacją odpowiadającą aktualnemu odpisowi z rejestru przedsiębiorców, z dnia
zawarcia Umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.
Zamawiający i Zobowiązany w dalszej części Umowy zwani są również – odpowiednio – Stroną lub
Stronami.
STRONY POSTANOWIŁY, CO NASTĘPUJE:
1. ZAKRES TAJEMNICY
1.1. Strony postanawiają, że informacje uzyskane przez Zobowiązanego w związku z
prowadzonymi negocjacjami z Zamawiającym, niezależnie od źródła ich pochodzenia,
stanowią informacje poufne (dalej: „Informacje Poufne”). W przypadku zawarcia umów na
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realizację wspomnianych powyżej zobowiązań, za Informacje Poufne Strony uznają również
informacje związane z wykonywaniem tych umów.
1.2. W szczególności, za Informacje Poufne Strony uważają wszelkie dane i informacje o
charakterze

technicznym,

informatycznym,

technologicznym,

organizacyjnym

lub

finansowym oraz know-how przekazywane Zobowiązanemu przez Zamawiającego, a także
wszelkie inne dane i informacje posiadające wartość gospodarczą dla Zamawiającego, na
przykład:
a) informacje finansowo – księgowe Zamawiającego, klientów lub kontrahentów
Zamawiającego, w tym wszelkie informacje dotyczące obrotu, wielkość aktywów i
pasywów, osiąganych zysków lub ponoszonych strat, zdolności kredytowej, dane
wynikające z rozliczeń podatkowych;
b) informacje dotyczące działalności gospodarczej objętej negocjacjami, tj. wszelki
know-how, pomysły, idee, plany działania, kierunki rozwoju, rozwiązania biznesowe
i informatyczne;
c) informacje dotyczące kierunków rozwoju przedsięwzięcia objętego negocjacjami, w
tym plany inwestycyjne, plany rozwoju;
d) informacje o organizacji przedsięwzięcia, koniecznym sprzęcie technicznym oraz
wyposażeniu dotyczącym przedsięwzięcia objętego negocjacjami;
e) treść wszelkich umów oraz porozumień zawartych przez Zamawiającego, a także
klientów lub kontrahentów Zamawiającego, a także informacje o fakcie prowadzenia
negocjacji lub zawarcia danej umowy lub porozumienia.
1.3. Powyżej wskazane informacje stanowią Informacje Poufne bez względu na to czy zostały
one utrwalone w jakikolwiek sposób, a także bez względu na sposób ich udostępnienia
Zobowiązanemu.
1.4. Określone powyżej informacje uważane są za Informacje Poufne niezależnie od tego, czy
podjęto wobec nich dodatkowe kroki zmierzające do zachowania ich w poufności (np.
poprzez oznaczenie informacji, zabezpieczenia techniczne).
2. ZOBOWIĄZANIE DO ZACHOWANIA POUFNOŚCI
2.1. Zobowiązany zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich danych i informacji
stanowiących Informacje Poufne, w szczególności do:
2.1.1. nieprzekazywania

oraz

nieujawnienia

Informacji

Poufnych

jakiemukolwiek

podmiotowi trzeciemu (tj. podmiotowi niebędącemu stroną tej umowy),
2.1.2. niewykorzystywania Informacji Poufnych we własnej działalności lub dla potrzeb
działalności osób trzecich.
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2.2. Obowiązku zachowania poufności Informacji Poufnych, nie stosuje się do jakichkolwiek
informacji, które stały się publicznie znane, poza przypadkami gdy ujawnienie takich
informacji nastąpiło w wyniku naruszenia niniejszej umowy przez Zobowiązanego lub
naruszenia przez Zobowiązanego przepisów prawa.
2.3. Zobowiązany uprawniony jest do ujawnienia lub wykorzystania Informacji Poufnych
wyłącznie na żądanie sądu lub innego organu (np. policji, prokuratury, urzędu skarbowego)
uprawnionego na podstawie bezwzględne obowiązujących przepisów prawa do żądania
określonych informacji.
2.4. Zobowiązany może korzystać z Informacji Poufnych wyłącznie w bezpośrednim związku z
negocjacjami lub wykonywaniem prac wskazanych w punkcie 1.1, w zakresie dozwolonym
przez Zamawiającego.
2.5. Zobowiązany, na każde żądanie Zamawiającego, usunie przekazane lub uzyskane Informacje
Poufne.
3. WYKONANIE ZOBOWIĄZANIA DO ZACHOWANIA POUFNOŚCI
3.1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania do zachowania w
poufności Informacji Poufnych, Zamawiający uprawniony jest do naliczenia Zobowiązanemu
kary umownej w wysokości 100 000 PLN (słownie: sto tysięcy złotych), za każdy przypadek
naruszenia zobowiązania do zachowania w poufności Informacji Poufnych.
3.2. Naliczenie kary umownej, nie wyklucza dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na
zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.
4. PODWYKONAWCY
4.1. Jeżeli Zamawiający wyrazi na to zgodę na piśmie, po rygorem nieważności, wówczas
Zobowiązany może przekazać Informacje Poufne swojemu podwykonawcy, jeżeli
przekazanie Informacji Poufnych jest konieczne dla prawidłowego wykonywania
obowiązków wynikających z punktu 1.1. Zobowiązany przekaże podwykonawcy tylko te
Informacje Poufne, które są konieczne dla prawidłowego wykonania obowiązków, o których
mowa w poprzednim zdaniu.
4.2. Zobowiązany, przed przekazaniem podwykonawcy Informacji Poufnych zawrze z
podwykonawcą umowę o ochronie tajemnicy przekazywanych Informacji Poufnych, której
postanowienia będą regulować ochronę Informacji Poufnych na poziomie nie gorszym, niż
określony w niniejszej Umowie. Ponadto, w umowie z podwykonawcę, Zobowiązany
upoważni Zamawiającego do żądania od podwykonawcy natychmiastowego usunięcia
Informacji Poufnych posiadanych przez podwykonawcę.
4.3. Zobowiązany gwarantuje, że podwykonawca nie będzie naruszać zasad ochrony Informacji
Poufnych, których zakres uregulowany jest w niniejszej umowie. Każdy przypadek
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naruszenia przez podwykonawcę tych zasad stanowi niewykonanie zobowiązania przez
Zobowiązanego, o którym mowa w punkcie 3 niniejszej Umowy.
5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
5.1. Do niniejszej Umowy zastosowanie ma prawo polskie.
5.2. Niniejsza Umowa została zawarta na okres 5 lat.
5.3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej Strony.
5.4. W razie zaistnienia sporu między Stronami na gruncie Umowy, Strony podejmą próbę
polubownego rozwiązania tego sporu. Jeżeli próba polubownego rozwiązania sporu
zakończy się niepowodzeniem, Strony poddadzą spór pod rozstrzygnięcie sądu właściwego
dla miejsca zamieszkania Zamawiającego.
5.5. Jeżeli na gruncie niniejszej umowy powstanie wątpliwość, czy dana informacja jest
Informacją Poufną, Strony uznają ją za Informację Poufną. Zobowiązany może skontaktować
się z Zamawiającym w celu ustalenia, czy dana informacja jest Informacją Poufną. Wszelkie
ustalenia w zakresie, o którym mowa w tym paragrafie muszą odbywać się na piśmie, w
przeciwnym razie będą nieważne.
5.6. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej.
5.7. Nieodłączną część niniejszej Umowy stanowi Załącznik nr 1, który zawiera wydruki
odpowiadające aktualnemu odpisowi z KRS stron lub pełnomocnictwa.

Miejscowość: _______________________
Dnia: ______________________________
Zamawiający:

Zobowiązany:

_______________________________________

_____________________________________
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