Oświadczenie o zobowiązaniu do zachowania poufności
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_____________________________
reprezentowaną przez:
__________________________________________________________________________________
zwaną w dalszej treści Umowy „Wykonawcą”,
§1.

1.Osoby reprezentujące Wykonawcę oświadczają , iż wykonawca zobowiązuje się do zachowania
poufności wszelkich Informacji Poufnych uzyskanych w związku z postepowaniem o udzielenia
zamówienia 04/02/2019/3.2.1_POIR (dalej zwanego „Zamówieniem”)
2.
Dla celów niniejszego oświadczenia „Informacje Poufne” oznaczają wszelkie informacje
(handlowe, technologiczne, finansowe, prawne, organizacyjne i inne), dane, technologie, know –
how, procesy, oprogramowanie oraz tajemnice przedsiębiorstwa, obejmujące w szczególności listy
obecnych i potencjalnych klientów, umowy, inwestycje, porozumienia i operacje, a także wynalazki,
odkrycia, projekty dotyczące działalności STALMECH, a także jego obecnych i potencjalnych klientów i
partnerów, a także wszystkie inne informacje dotyczące procesów inwestycyjnych, w których udział
bierze STALMECH, a które Wykonawca pozyska w jakiejkolwiek formie w związku z udziałem w
postepowaniu objętego przedmiotem Zamówienia
3. W przypadku, kiedy przekazanie informacji następuje w sposób niedookreślony co do ich
poufności, przyjmuje się, że stanowią one Informacje Poufne.
§ 2.
1.

Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w ścisłej tajemnicy Informacji Poufnych.
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3.
Wykonawca zapewnia, iż Informacje Poufne zostaną przekazane tylko takim
Przedstawicielom Wykonawcy, którzy zaangażowani będą bezpośrednio w realizację prac i którzy
zostaną wyraźnie poinformowani o charakterze tych informacji oraz o zobowiązaniach Wykonawcy
wynikających z niniejszego oświadczenia .
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2.
Informacjami Poufnymi są wszelkie informacje, które są lub będą dostarczone, przekazane
lub w inny sposób ujawnione (pisemnie, ustnie lub w inny sposób) Wykonawcy, jego pracownikom,
przedstawicielom, doradcom, pełnomocnikom lub konsultantom (Przedstawiciele Wykonawcy).

4. Wykonawca zapewnia, że postanowienia niniejszego oświadczenia będą w pełni przestrzegane
przez jego Przedstawicieli i przyjmuje za te osoby wobec STALMECH pełną odpowiedzialność jak za
swoje działania.
5.

W ramach udziału w postepowaniu o udzielenie Zamówienia , Wykonawca zobowiązany jest:

a)
wykorzystywać Informacje Poufne wyłącznie do celów opracowania i przedstawienia oferty a
w wypadku jej wyboru przez Stalmech także w celu realizacji zleconych mu prac,
b)
zapewnić takie warunki przetwarzania Informacji Poufnych, by zapobiec dostępowi osób
nieuprawnionych,
c)
powstrzymać się od kopiowania, zwielokrotniania i rozpowszechniania Informacji Poufnych
oraz jakichkolwiek ich części w jakikolwiek sposób, bez uprzedniej pisemnej zgody STALMECH.
d)
powstrzymać się od wykorzystania pozyskanych Informacji Poufnych w jakimkolwiek innym
celu niż na potrzeby wykonania zleconych prac.
6.
Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować STALMECH o każdym przypadku
naruszenia postanowień niniejszego oświadczenia
7.
W przypadku wątpliwości co do charaktery informacji, lub dopuszczalności ich ujawnienia
osobom trzecim Wykonawca ma prawo i obowiązek uprzedniego zwrócenia się do STALMECH o
udzielenie instrukcji w tym zakresie. STALMECH zobowiązany jest do udzielenia instrukcji w terminie
7 dni roboczych od otrzymania zapytania. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zaleceń
zawartych w instrukcji STALMECH. Wykonawca nie narusza postanowień niniejszego oświadczenia w
przypadku gdy do ujawnienia Informacji Poufnych dojdzie na zasadach określonych w instrukcji
STALMECH.
§ 3.
Wykonawca zobowiązują się do przestrzegania przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w zakresie zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa Stalmech, w
szczególności w zakresie informacji, które zostały mu przekazanych przez Stalmech lub powziętych
przez niego w związku z udziałem w postepowaniu o udzieleni Zamówienia .

Niniejsze zobowiązanie do zachowania poufności nie obejmuje :

a)

Informacji które są, lub stały się powszechnie znane bez naruszenia niniejszego oświadczenia,

b)

Informacji znanych Wykonawcy w sposób zgodny z prawem, przed ich ujawnieniem w
ramach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia ,

c)
Informacji uzyskanych przez Wykonawcę od osób trzecich, posiadających prawo do ich
ujawnienia, bez naruszenia postanowień niniejszego oświadczenia
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§ 4.

2.
Wykonawca będzie zwolniony z obowiązku zachowania poufności w przypadku, gdy
obowiązek ujawnienia informacji wynikać będzie z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
W takim przypadku:
a)
Wykonawca zobowiązany do ujawnienia informacji niezwłocznie powiadomi STALMECH o
takim obowiązku oraz o osobach które są uprawnione do uzyskania informacji ,
b)

Ujawnione zostaną tylko z te informacje których ujawnienie jest wymagane przez prawo

c)
Wykonawca ujawniający informacje, poinformuje osoby otrzymujące informacje o poufnym
charakterze tych informacji i szkodzie jaką może wyrządzić ich dalsze ujawnienie.
3.
W przypadku wątpliwości, Wykonawca który ujawnił Informacje Poufne jest zobowiązany do
wykazania, iż okoliczności opisane w ust. 1 lub 2 powyżej miały miejsce.

§ 5.
Wykonawca zobowiązuje się, że wszelkie nośniki zawierające Informacje Poufne zostaną zwrócone
STALMECH i usunięte z wszelkich nośników, oprogramowania i urządzeń, po ich wykorzystaniu dla
celów realizacji prac lub na każde żądanie tej STALMECH.
§ 6.

Zobowiązanie do poufności zawartej w niniejszym oświadczeniu wchodzi w życie z dniem podpisania
i obowiązuje przez okres 10 lat, nie krócej jednak niż 8 lat od dnia zakończenia prac objętych
przedmiotem Zamówienia.
§ 7.
2.
Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia Stalmech o każdej zmianie
adresu. Wszelka korespondencja wysłana na adres Wykonawcy będzie uważana za doręczoną w
terminie 14 dni od dnia nadania, niezależnie od jej faktycznego podjęcia.
3.
Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją zobowiązań wykonawcy wynikających z
niniejszego Oświadczenia będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby
STALMECH.

Data i Podpis :
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