
file_0.jpg

file_1.wmf



2



UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI 
(„Umowa”)
zawarta w dniu …………………… 2018 r. w Katowicach pomiędzy:
ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Uniwersytecka 13, 40-007 Katowice, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 0000058191 przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy w wysokości 13 230 000 zł, NIP: 852-243-40-90, zwaną dalej „Stroną Ujawniającą” lub „EZE”, którą reprezentują:
………………….………………….………………….………………… 
………………….………………….………………….………………… 
a 
(...)  z siedzibą w (...), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem (...) przez Sąd Rejonowy w (...), (...) Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy w wysokości (...) zł, NIP: (...), zwaną dalej „Stroną Otrzymującą”, którą reprezentują:
	……………………………………………………………………..
	……………………………………………………………………..



ZWAŻYWSZY, ŻE:
Strona Otrzymująca zamierza przystąpić do przetargu na prowadzenie eksploatacji sieci i urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV, 20 kV oraz 110 kV, utrzymanie mienia i ochronę mienia Farmy Wiatrowej Jarogniew Mołtowo zlokalizowanej w miejscowości Gościno, gmina Gościno, województwo zachodniopomorskie, należącej do EZE („Przetarg”),
	dla celów Przetargu konieczne będzie ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa EZE,
Strony postanowiły zawrzeć Umowę w celu zapewnienia ochrony informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa EZE, które zostaną przekazane Stronie Otrzymującej w związku z zamiarem przystąpienia do Przetargu.

§ 1
Informacje Poufne
Na potrzeby Umowy przez ”Informacje Poufne” rozumie się wszystkie informacje obejmujące tajemnicę przedsiębiorstwa Strony Ujawniającej, a w szczególności informacje dotyczące:
	dokumentacji przetargowej,
	dokumentacji technicznej,
	danych handlowych,
	danych organizacyjnych,
	danych finansowych,

przekazane Stronie Otrzymującej przez Stronę Ujawniającą w jakiejkolwiek formie lub uzyskane przez Stronę Otrzymującą w jakikolwiek inny sposób.
§ 2
Zobowiązania Strony Otrzymującej
	Strona Otrzymująca zobowiązuje się nie ujawniać Informacji Poufnych osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Strony Ujawniającej, a także podjąć wszelki niezbędne środki w celu zapewnienia ochrony Informacji Poufnych.
	Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 1:
	obowiązuje przez 5 lat od dnia otrzymania Informacji Poufnych,
	nie dotyczy ujawnienia Informacji Poufnych pracownikom i doradcom Strony Otrzymującej - o ile ujawnienie Informacji Poufnych tym osobom jest niezbędne w celu udziału przez Stronę Otrzymującą w Przetargu, w szczególności do przygotowania oferty, a osoby te zobowiążą się do przestrzegania warunków zachowania poufności na zasadach określonych Umową; w takim przypadku Strona Otrzymująca pozostaje odpowiedzialna za wszelkie naruszenia poufności dokonane przez osoby, którym ujawniła Informacje Poufne; postanowienia ust. 3 pkt 4 stosuje się odpowiednio.
	Strona Otrzymująca w szczególności:
	nie będzie wykorzystywała Informacji Poufnych w celach innych niż przystąpienie do i udział w Przetargu;

nie sporządzi żadnych kopii Informacji Poufnych, z wyjątkiem kopii niezbędnych dla celów przystąpienia do Przetargu; wszelkie wykonane kopie będą określone jako należące do EZE i oznaczone napisem: „poufne”, „zastrzeżone” lub podobnej treści;
zapewni ochronę Informacji Poufnych w stopniu co najmniej równym poziomowi ochrony, na jakim chroni własne informacje poufne;
w przypadku odstąpienia od organizacji Przetargu przez Stronę Ujawniającą lub rezygnacji z udziału w Przetargu przez Stronę Otrzymującą lub zakończenia Przetargu bez względu na jego wynik, w szczególności bez wyłonienia Strony Otrzymującej jako wykonawcy, Strona Otrzymująca niezwłocznie zwróci Zamawiającemu wszystkie materiały zawierające Informacje Poufne, nie pozostawiając żadnych ich kopii. Zwrot materiałów nie zwalnia Strony Otrzymującej z obowiązku zachowania poufności przekazanych jej Informacji Poufnych na zasadach określonych w Umowie.
§ 3
Wyłączenie obowiązku zachowania poufności
	Strona Otrzymująca nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie jakichkolwiek Informacji Poufnych, które:
	zostały podane do publicznej wiadomości w sposób nie stanowiący naruszenia Umowy;

są znane Stronie Otrzymującej z innych źródeł, bez obowiązku zachowania ich w tajemnicy oraz bez naruszenia Umowy;
	zostały podane do publicznej wiadomości na podstawie pisemnej zgody Strony Ujawniającej.
	Zobowiązanie do zachowania poufności nie ma zastosowania w przypadku, gdy:
Strona Otrzymująca jest zobowiązana do ujawnienia Informacji Poufnych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa; w takim przypadku przed ujawnieniem należy niezwłocznie poinformować Stronę Ujawniającą, aby w miarę możliwości podjąć wspólnie kroki prawne w celu uniknięcia ujawnienia Informacji Poufnych;
	Strona Otrzymująca została zobowiązana do ujawnienia Informacji Poufnych przez sąd lub organ administracji rządowej lub samorządowej; w takim przypadku przed ujawnieniem należy niezwłocznie poinformować Stronę Ujawniającą, aby wspólnie ustalić zakres Informacji Poufnych, które mają zostać ujawnione;
	Strona Ujawniająca zezwoliła na piśmie na przekazanie Informacji Poufnych osobom trzecim; w takim przypadku osoby te zobowiązane są do zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych na zasadach określonych w Umowie. Przekazanie Informacji Poufnych osobom trzecim zgodnie ze zdaniem poprzedzającym nie zwalnia Strony Otrzymującej od odpowiedzialności wynikającej z Umowy; Strona Otrzymująca odpowiada solidarnie z osobą trzecią za ujawnienie Informacji Poufnych; postanowienia § 2 ust. 3 pkt 4 stosuje się odpowiednio.
§ 4
Odpowiedzialność za ujawnienie Informacji Poufnych
	W przypadku ujawnienia Informacji Poufnych przez Stronę Otrzymującą w sposób niezgodny z postanowieniami Umowy, będzie ona zobowiązana do zapłaty kary umownej na rzecz Strony Ujawniającej w wysokości 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) za każdy przypadek ujawnienia Informacji Poufnych.
	Zapłata kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Stronę Ujawniającą odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 5
Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
	Wszelkie spory wynikające z Umowy lub w związku z nią będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Strony Ujawniającej.
	Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
	Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.


Strona Otrzymująca:



Strona Ujawniająca:


