Załącznik nr 5

Appendix No. 5
CONFIDENTIALITY CLAUSE

KLAUZULA POUFNOŚCI

zawarta w Zatorze dnia [_____] 2017 r., pomiędzy:

concluded in Zator on [______] 2017 between:

ENERGY 2000 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ENERGYLANDIA sp. k. z siedzibą w Przytkowicach, adres:
Przytkowice 532A, 34-141 Przytkowice, wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa –
Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000605098,
NIP: 5511735768, REGON: 070883960, reprezentowana
przez komplementariusza, tj. spółkę Energy 2000 sp. z
o.o. z siedzibą w Przytkowicach, adres: Przytkowice 532A,
34-141 Przytkowice (KRS: 0000370275, REGON:
121387293, NIP: 6762431664), reprezentowaną przez
Prezesa jednoosobowego zarządu – Marka Goczała,
dalej zwaną „Zamawiającym”
a
[______], dalej zwanym „Oferentem”,

ENERGY 2000 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ENERGYLANDIA sp. k. with its registered office in
Przytkowice, address: Przytkowice 532A, 34-141
Przytkowice, entered in the Register of Entrepreneurs of
the National Court Register maintained by the District
Court for Kraków-Śródmieście in Kraków, XII Commercial
Division of the National Court Register under KRS
number: 0000605098, NIP: 5511735768, REGON:
070883960, represented by general partner, i.e. the
company Energy 2000 sp. z o.o. with its registered office
in Przytkowice, address: Przytkowice 532A, 34-141
Przytkowice (KRS: 0000370275, REGON: 121387293, NIP:
6762431664), represented by President and the only
member of the Management Board – Marek Goczał,
hereinafter referred to as „Employer”
and
[_______],hereinafter referred to as „Bidder”,

zwanymi dalej łącznie „Stronami”, o następującej treści:
hereinafter referred to collectively as „Parties”, which
reads as follows:

1.

§1
Strony oświadczają, iż niniejszy dokument został
sporządzony w związku z:
a) postępowaniem o udzielenie zamówienia przez
Zamawiającego z dnia 25 września 2017 r. pt.
ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru
dostawcy urządzenia Mega Coaster podtyp
Wood Coster zgodnego z parametrami
wymaganymi
przez
Zamawiającego,
a
związanymi z wdrożeniem innowacyjnego
sposobu i elementów tłumiących drgania
(wibroizolatorów) – na przykładzie urządzenia
Roller Coaster. Dostawa jest planowana w
ramach Projektu ENERGY 2000 spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością ENERGYLANDIA
sp. k. w ramach Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój „Wsparcie innowacji w
przedsiębiorstwach”, Działania 3.2 „Wsparcie
wdrożeń wyników prac B+R”, Podziałania 3.2.1
„Badania na rynek” w roku w ramach Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 20142020 (dalej zwane: „Zapytanie Ofertowe”),
upublicznionym na stronie internetowej
Zamawiającego (www.energylandia.pl) i na
portalu internetowym Baza Konkurencyjności

1.

§1
The parties represent that this document has been
drawn up in connection with:
a) procurement procedure to award a contract by
the Employer of 25 September 2017 entitled
REQUEST FOR PROPOSAL as regards selection of
the supplier of a roller coaster type equipment
compliant with the parameters required by the
Employer and related to the implementation of
R&D results as regards application of vibrationdamping elements (multiisolators) – on the
example of a Roller Coaster. The supply is
planned under the Project ENERGY 2000 spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością ENERGYLANDIA
sp. k. under the Smart Growth Operational
Program “Support for innovation in enterprises”,
Measure 3.2 “Support for the implementation of
R&D results”, Sub-Measure 3.2.1 “Research for
the market” during the year under the Smart
Growth Operational Program for 2014-2020
(hereinafter referred to as “Request for
Proposal”), made public on the Employer’s
website (www.energylandia.pl) and on the
website
Baza
Konkurencyjności
(www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejsk
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(www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejski
e.gov.pl)
(dalej
zwane:
„Postępowanie
Ofertowe”),

ie.gov.pl) (hereinafter referred to as “Bidding
Procedure”),
and

oraz

2.

3.

b) zgłoszeniem
przez
Oferenta
żądania
skierowanego do Zamawiającego o przekazanie
(przez co rozumie się również m.in.:
zaprezentowanie, przekazanie, udostępnienie,
ujawnienie) treści (tj. m.in.: dokumentów,
materiałów, danych, informacji, rysunków)
niezależnie od formy przekazania związanych ze
zgłoszeniem patentowym (wynalazek/wzór
użytkowy)
Zamawiającego
nr:
P-417945
dokonanym
w
Urzędzie
Patentowym
Rzeczpospolitej Polskiej (dalej zwane: „Treści”;
z kolei ww. zgłoszenie patentowe dalej zwane
„Zgłoszeniem Patentowym”) – których treść nie
należy do domeny publicznej (przez domeną
publiczna
rozumie
się
treści
udostępnione/ujawnione
do
wiadomości
powszechnej w dowolny sposób, jak i treści
jawne w rozumieniu przepisów prawa,
w tym ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo
własności przemysłowej), jak i została wyłączona
z jawnego opisu przedmiotu Zapytania
Ofertowego (przez jawny opis przedmiotu
Zapytania ofertowego rozumie się wyraźnie
upublicznione informacje na temat opisu
przedmiotu Zapytania Ofertowego na stronie
internetowej
Zamawiającego
(www.energylandia.pl)
i
na
portalu
internetowym
Baza
Konkurencyjności
(www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejski
e.gov.pl), z uwagi na ochronę tajemnicy
przedsiębiorstwa
oraz
prowadzone
postępowanie o udzielenie prawa własności
przemysłowej na rzecz Zamawiającego;
Wyjaśnia się, iż zgłoszenie nr P-417945 posiada
nazwę/tytuł: „Tłumik drgań oraz sposób tłumienia
drgań”. Wskazane powyżej Zgłoszenie Patentowe nie
zostało dotychczas opublikowane w Biuletynie
Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej.
Z uwagi na konieczność/chęć uzyskania przez
Oferenta
dostępu
do
określonych
Treści
kwalifikowanych przez Zamawiającego jako poufne,
istnieje potrzeba ochrony tych Treści przed
nieautoryzowanym ujawnieniem, udostępnieniem
lub wykorzystaniem czy ingerencją w ich zawartość,
w związku z czym Strony zawierają niniejszą umowę
o zachowaniu poufności. Dla uniknięcia wszelkich

b) filing by Bidder of a request addressed to the
Employer to transfer (which is also understood
as: presentation, transfer, release, disclosure)
the content (i.e.: documents, materials, data,
information, drawings), regardless of the form
of transfer, related to the Employer’s patent
application (invention/utility model) No.: P417945 filed at the Patent Office of the Republic
of Poland (hereinafter referred to as: “Content“;
whereas the above patent application
hereinafter referred to as “Patent Application”)
– whose content is not in the public domain
(public domain is understood as content
released/disclosed to the general public in any
manner, as also non-classified content within
the meaning of the provisions of law, including
the Act of 30 June 2000 Industrial Property Law)
and has been excluded from non-classified
description of the subject matter of the Request
for Proposal (non-classified description of the
subject matter of the Request for Proposal is
understood as information regarding the
description of the subject matter of the Request
for Proposal made public on the Employer’s
website (www.energylandia.pl) and on the
website
Baza
Konkurencyjności
(www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejsk
ie.gov.pl) due to protection of the company’s
secret and the conducted procurement
procedure for the award of industrial property
rights
to
the
Employer;

2.

3.

It is being clarified that application No. P-417945 has
the title: „Vibration damper and method for
dumping vibrations”;
The above-mentioned Patent Application has not yet
been published in the Bulletin of the Patent Office of
the Republic of Poland.
Due to Bidder’s need/wish to obtain access to
certain Content qualified by the Employer as
confidential, there is a need to protect such Content
from unauthorized disclosure, release or use, or
interference with its content, the Parties enter into
this Confidentiality Agreement. For the avoidance of
doubt, the Parties unanimously agree that individual
portions of the Content owned by the Employer do
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wątpliwości Strony zgodnie ustalają, że poszczególne
Treści Zamawiającego nie muszą być oznaczone w
sposób wskazujący na ich poufny charakter. Za
poufne uważa się wszelkie Treści związane z
przedmiotem Zgłoszenia Patentowego (w tym m.in.
treści zawarte w dokumentach w aktach
zgłoszeniowych Zgłoszenia Patentowego), które nie
należą do domeny publicznej, w szczególności
przekazane:
a) w odpowiedzi na żądanie ich przedstawienia
przez Oferenta (w tym niezależnie od formy
przekazania);
b) w toku wszelkiej komunikacji w tym przedmiocie
(w tym wyjaśnienia, omówienie działania
przedmiotu Zgłoszenia Patentowego, jego
funkcjonalności i sposobu działania, w tym w
związku z wykonaniem przedmiotu Zapytania
ofertowego, ect.).
4.

5.

Strony oświadczają, iż w przypadku gdyby
przekazanie lub ujawnienie/udostępnienie Treści
podmiotowi trzeciemu okazało się być koniecznym
do prawidłowego wykonania umowy łączącej
Zamawiającego z Oferentem – która może zostać
zawarta w ramach przeprowadzonego Postępowania
Ofertowego –
Oferent zobowiązany jest do
stosowania postanowień niniejszego dokumentu. W
takim bowiem przypadku Strony niezwłocznie
podejmą rozmowy celem ustalenia zakresu i trybu
przekazania lub ujawnienia/udostępnienia Treści
podmiotowi trzeciemu celem efektywnej realizacji
umowy łączącej Strony, przy zachowaniu zasad
zachowania poufności określonych w niniejszym
dokumencie przez podmiot trzeci, za którego
działania/uchybienia odpowiedzialność ponosić
będzie Oferent, który zobowiązanie to przyjmuje na
siebie w całości.
Oferent oświadcza, iż jest świadomy, że w związku z
dalszym procedowaniem może mieć dostęp do
zastrzeżonych i poufnych Treści stanowiących
tajemnicę Zamawiającego oraz innych dokumentów,
materiałów,
danych,
informacji
lub
opinii
stanowiących poufne Treści. Oferent oświadcza
ponadto, iż jest świadomy, że wszelkie
prezentowane, przekazywane lub udostępniane mu
Treści, niezależnie od formy przekazania, stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego i
jakiekolwiek ich niedozwolone użycie lub ujawnienie
– niezależnie od zawinienia, czy wystąpienia siły
wyższej – wbrew postanowieniem niniejszego
dokumentu lub przepisów prawa, może wyrządzić
znaczącą szkodę ekonomiczną Zamawiającemu, za
którą to szkodę pełną odpowiedzialność, na zasadzie

not need to be marked in a manner that indicates
their confidential nature. Any Content relating to the
subject matter of the Patent Application (including,
but not limited to, the content of documents,
application files of the Patent Application) which is
not in the public domain is deemed confidential, and
in
particular
that
transferred:
a) in response to Bidder’s request for its
presentation (regardless of the form of
transfer);

4.

5.

b) in the course of any communication in this
regard (including explanations, discussions of
the subject matter of the Patent Application, its
functionality and the manner of operation,
including in connection with the performance of
the subject matter of the Request for Proposal,
etc.).
The Parties represent that in case the transfer or
disclosure/release of the Content to a third party
proves necessary for the proper performance of the
agreement between the Employer and Bidder –
which may be concluded as part of the Bidding
Procedure – Bidder shall be required to apply the
provisions of this document. In such a case the
Parties shall immediately enter into negotiations to
determine the scope and manner of transfer or
disclosure/release of the Content to a third party for
the purpose of effective implementation of the
agreement between the Parties, subject to
observance of the confidentiality principles specified
herein by the third party whose acts/omissions shall
be the liability of the Bidder who shall assume such
liability in its entirety.

Bidder represents that it is aware that due to further
proceedings it may have access to proprietary and
confidential Content constituting the Employer’s
secret and other documents, materials, data,
information or opinions constituting confidential
Content. Bidder further represents that it is aware
that any Content presented, transferred or released
to it, regardless of the form of transfer, constitutes
the Employer’s business secret and any
unauthorized use or disclosure thereof, irrespective
of the fault or occurrence of force majeure, despite
the provisions of this document or law, may cause
considerable economic loss to the Employer, for
which loss the full liability, on strict liability basis,
shall be borne by Bidder.
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odpowiedzialności gwarancyjnej, ponosi Oferent.
6.

Strony
zgodnie
postanawiają,
iż
Treści
wykorzystywane będą przez Oferenta wyłącznie dla
przygotowania oferty w Postępowaniu Ofertowym, a
w przypadku udzielania Oferentowi zamówienia w
tym Postępowaniu Ofertowym, zostaną one
wykorzystane ponadto wyłącznie do realizacji
zawartej umowy w ramach Postępowania
Ofertowego, z uwzględnieniem postanowień
niniejszego dokumentu. Celem uniknięcia wszelkich
wątpliwości wyjaśnia się, iż oferta w Postępowaniu
Ofertowym w zakresie dotyczącym Treści musi
zachować wymogi zachowania poufności Treści.

6.

The Parties unanimously agree that the Content
shall be used by Bidder solely for the purpose of
preparing the offer in the Bidding Procedure and in
the event Bidder is awarded with contract in such
Bidding Procedure, it shall additionally be used
solely for the implementation of the agreement
concluded under the Bidding Procedure, subject to
the provisions of this document. To avoid any
doubts it is being clarified that the offer in the
course of the Bidding Procedure to the extent
regarding the Content must comply with
confidentiality requirements for the Content.

7.

Ustala się, iż Oferent powinien wykorzystując Treści
zgodnie z niniejszym dokumentem wskazywać za
każdym razem, iż informacje zawierają Treści poufne
poprzez oznaczenie tych informacji klauzulą „poufne”
(np. poprzez znakowanie dokumentu taką klauzulą).

7.

It is agreed that while using the Content in
accordance with this document Bidder should each
time indicate that the information contains
confidential Content by way of classification of such
information with the clause “confidential” (e.g. by
marking the document with such a clause).

§2
1.

§2

Ochronie na podstawie niniejszej umowy podlegają
wszelkie Treści, w tym objęte zakresem tajemnicy
przedsiębiorstwa Zamawiającego, w rozumieniu art.
11 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (niezależnie od
tego czy Zamawiający podjął odpowiednie kroki w
celu ochrony tych Treści), związane z przedmiotem
Zgłoszenia Patentowego (w tym m.in. treści zawarte
w dokumentach w aktach zgłoszeniowych
Zgłoszenia Patentowego), w szczególności za treści
związane z przedmiotem Zgłoszenia Patentowego
uważa się:
a) treści zawarte w aktach dokumentacji Zgłoszenia
Patentowego, w tym wszelką dokumentację
Zamawiającego, która stanowiła podstawę
dokonania Zgłoszenia Patentowego;
b) wszelkie dokumenty, dane i informacje
dotyczące realizacji przedmiotu Zapytania
Ofertowego z wykorzystaniem przedmiotu
Zgłoszenia Patentowego, w tym projekty,
koncepcje,
plany,
rysunki
techniczne,
rozwiązania technologiczne i techniczne,
materiały i zamierzenia biznesowe, know-how –
w tym w szczególności sprawozdania, raporty,
rysunki,
rzuty,
schematy,
memoranda,
prezentacje, wyniki badań, zestawienia, notatki,
opracowania – niezależnie od ich charakteru i
sposobu opracowania lub ujawnienia, oraz sam
fakt realizacji lub zamiaru realizacji przedmiotu

1.

Protection under this Agreement shall apply to any
Content, including that covered by the Employer’s
business secret within the meaning of Art. 11, sec. 4
of the Act of 16 April 1993 on Combating Unfair
Competition (regardless of whether the Employer
has undertaken appropriate steps to protect such
Content), related to the subject matter of a Patent
Application (including, but not limited to, the
content of documents in the application files of a
Patent Application), in particular the following are
deemed the content related to the subject matter of
a Patent Application:
a) the content contained in the Patent Application
documentation, including any documentation of
the Employer which was the basis for filing the
Patent Application;
b) any documents, data and information related to
the execution of the subject matter of Request
for Proposal using the subject matter of the
Patent Application, including designs, concepts,
plans, technical drawings, technological and
technological solutions, business materials and
intentions, know-how – including in particular
reports, accounts, drawings, projections,
diagrams, memoranda, presentations, test
results, breakdowns, notes, studies –
irrespective of their nature and manner of
development or disclosure, and the mere fact of
implementation or intention to implement the
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Zapytania Ofertowego z wykorzystaniem
przedmiotu Zgłoszenia Patentowego, a w
związku z tym określonych inwestycji, projektów,
koncepcji, planów, rysunków technicznych,
rozwiązań technologicznych i technicznych,
materiałów i zamierzeń biznesowych;
c) wszelkie Treści dotyczące Zamawiającego,
niezależnie od ich charakteru, zakresu i sposobu
opracowania, w tym wszelkie treści o
charakterze
technologicznym,
handlowym,
marketingowym,
prawnym,
finansowym,
organizacyjnym, know-how lub analogicznym,
związane
z
przedmiotem
niniejszego
dokumentu, w szczególności:
i.
wszelkie treści rozmów (komunikacji),
niezależnie od formy (w tym videokonferencje),
z
osobami
reprezentującymi Strony niniejszego
dokumentu (pracowników Stron oraz
ich przedstawicieli), a także zapadłe
ustalenia;
ii.
wszelkie treści dotyczące struktury
organizacyjnej
Zamawiającego,
zakresów odpowiedzialności, danych
osobowych, planów gospodarczych oraz
związane z korespondencją w formie
pisemnej lub elektronicznej;
iii.
wszelkie treści dotyczące działalności
operacyjnej Zamawiającego, w tym w
szczególności
dotyczące
procedur
wewnętrznych, sposobów działania;
iv.
wszelkie treści dotyczące przedmiotu
Zapytania
Ofertowego
z
wykorzystaniem przedmiotu Zgłoszenia
Patentowego, w tym w szczególności
sprawozdania, raporty, rysunki, szkice,
wyniki badań, notatki i schematy oraz
analogiczne opracowania, w tym
związane z jego funkcjonalnością,
innowacyjnością,
procesami
i
zjawiskami
fizycznymi,
jak
i
wykorzystaniem
praw
fizyki
w
przedmiocie Zapytania Ofertowego;
v.
wszelkie inne treści opracowane przez
Zamawiającego lub na jego zlecenie na
potrzeby
własne,
nawet
jeżeli
przeznaczone są wyłącznie dla celów
wewnętrznych.
d) wszelkie Treści dotyczące obecnych i przyszłych
kontrahentów i partnerów biznesowych
Zamawiającego niezależnie od ich charakteru,
zakresu i sposobu opracowania, w tym wszelkie
treści
o
charakterze
technologicznym,

c)

subject matter of the Request for Proposal using
the subject matter of the Patent Application,
and thus specific investments, projects,
concepts,
plans,
technical
drawings,
technological and technological solutions,
business materials and business intentions;
any Content relating to the Employer, regardless
of the nature, scope and manner of
development, including any content of
technological, commercial, marketing, legal,
financial,
organizational,
know-how
or
analogous nature, related to the subject matter
of this document, and in particular:
i.
any
content
of
discussions
(communication), irrespective of the
form (including video-conferences),
with persons representing the Parties
to this document (employees of the
Parties and their representatives), as
also the decided arrangements;
ii.

any content related to the Employer’s
organizational structure, scopes of
responsibilities, personal data, business
plans and related to correspondence in
written
or
electronic
form;

iii.

any content related to the Employer’s
operating
activity,
including
in
particular
related
to
internal
procedures, manners of operation;
any content related to the subject
matter of the Request for Proposal
using the subject matter of the Patent
Application, including in particular
reports, accounts, drawings, sketches,
test results, notes and diagrams and
similar studies, including those related
to its functionality, innovation, physical
processes and phenomena, as also the
use of the laws of physics in the subject
matter of the Request for Proposal;

iv.

v.

any other content developed or
ordered by the Employer for its own
needs, even if intended solely for
internal
purposes.

d) any Content relating to the Employer’s present
and future contractors and business partners,
irrespective of its nature, scope and manner of
development, including any content of
technological, commercial, marketing, legal,
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handlowym,
marketingowym,
prawnym,
finansowym, organizacyjnym, know-how lub
analogicznym – związane z wykorzystaniem
przedmiotu Zgłoszenia Patentowego;
e) wszelkie Treści nie wymienione szczegółowo
powyżej, które zostały przekazane Oferentowi z
zastrzeżeniem
(nawet
dorozumianym)
poufności, niezależnie od ich charakteru, zakresu
i sposobu opracowania, jeżeli ich istota mieści
się w zakresie niniejszego dokumenty lub są z
nim
związane.
2.

3.

4.

5.

Strony ustalają, że ochroną na mocy niniejszej
umowy objęte są także te Treści, które przekazywane
są Oferentowi bezpośrednio przez osoby trzecie,
jeżeli to ma związek z bieżącą lub planowaną
współpracą Oferenta z Zamawiającym, niezależnie od
ich charakteru, zakresu i sposobu opracowania oraz
przekazania/udostępnienia.
W razie wątpliwości czy obowiązek zachowania
poufności wobec danej treści jest aktualny, Strony
zgodnie postanawiają, iż obowiązek ten jest aktualny.
Jednocześnie Oferent może wystąpić z odpowiednim
pisemnym zapytanie w tym zakresie do
Zamawiającego celem uzyskania jego pisemnego
stanowiska w sprawie.
W związku z powyższym Oferent zobowiązuje się bez
żadnych dodatkowych warunków, ograniczeń ani
zastrzeżeń, że bez uprzedniej zgody Zamawiającego
wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem
nieważności:
a) nie przekaże, udostępni ani nie ujawni
jakiegokolwiek elementu Treści osobom trzecim
w jakiejkolwiek formie i w jakimkolwiek zakresie;
b) będzie dbał o bezpieczeństwo wszelkich Treści
oraz chronił je przed kradzieżą, uszkodzeniem,
utratą lub nieuprawnionym dostępem lub
ingerencją osób trzecich,
na warunkach niniejszego dokumentu.
Oferent zobowiązuje się do niewykorzystywania
Treści ujawnionych przez Zamawiającego w celu
innym niż:
a) przygotowanie przez Oferenta oferty w ramach
Postępowania Ofertowego,
b) przypadku wyboru oferty Oferenta jako
najkorzystniejszej w ramach Postępowania
Ofertowego i zawarcia umowy pomiędzy
Zamawiającym i oferentem do prawidłowej
realizacji zawartej umowy,
przy czym zastrzega się, iż przy wykorzystywaniu ww.
treści przy przygotowywaniu oferty, jak i w
przypadku realizacji ww. umowy, należy postępować
zgodnie z zasadami zachowania poufności

financial,
organizational,
know-how
or
analogous nature – related to the use of the
subject matter of Patent Application;
e) any Content not specifically mentioned above
that has been provided to Bidder with
confidentiality provision (even if implied),
irrespective of its nature, scope and manner of
development, if its substance lies within the
scope of this document or is associated with it.

2.

3.

4.

5.

The Parties agree that protection under this
Agreement shall also apply to such Content that is
transmitted directly to Bidder by third parties if this
is connected to the current or planned co-operation
of Bidder with the Employer, irrespective of its
nature, scope and manner of development and
transfer/release.
In case of doubt as to whether the obligation to
maintain confidentiality as regards given content is
binding, the Parties agree that such obligation is
binding. At the same time, Bidder may submit
relevant written request to the Employer in this
respect to obtain its written opinion on the matter.
Due to the foregoing, Bidder undertakes, without
any
additional
conditions,
restrictions
or
reservations, without a prior consent of the
Employer expressed in writing, under pain of nullity:

a) not to provide or release, or disclose any
element of the Content to any third party in any
form or extent whatsoever;
b) to take care of the safety of any Content and to
protect it from theft, damage, loss or
unauthorized access or interference by third
parties,
under the terms of this document.
Bidder undertakes not to use the Content disclosed
by the Employer for any purpose other than:
a) Bidder’s preparation of the offer as part of the
Bidding Procedure,
b) in case of the selection of Bidder as the most
advantageous in the course of the Bidding
Procedure, and the conclusion of an agreement
between the Employer and Bidder, to the
proper implementation of the concluded
agreement,
whereas, it is reserved that when using the
aforementioned content for the preparation of the
offer, as also in case of the implementation of the
aforementioned
agreement,
confidentiality
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wskazanymi

w

niniejszym

dokumencie.

principles, specified in this document, must be
observed.
The Employer remains the sole owner of the
Content
disclosed
to
Bidder.

6.

Zamawiający pozostanie jedynym właścicielem Treści
ujawnionych Oferentowi.

6.

7.

Strony zgodnie postanawiają, iż w związku z
ujawnieniem Treści na podstawie niniejszego
dokumentu nie zostaje udzielona Oferentowi żadna
licencja lub inne uprawnienie związane z prawami
własności przemysłowej (m.in. patenty), prawami
autorskimi lub innym prawem do własności
intelektualnej, w tym know-how.
Niniejsze zobowiązanie Oferenta jest nieograniczone
czasowo, przy czym w zakresie konkretnych treści
trwa do momentu ustania stanu poufności tych
treści, które Zamawiający ma zachować w tajemnicy
na podstawie niniejszego dokumentu. Bezwzględny
obowiązek zachowania poufności nieograniczony
czasowo dotyczy know-how, chyba że Zamawiający je
ujawni publicznie lub uprzednio pisemnie zwolni
Oferenta z obowiązku zachowania poufności.
Obowiązek zachowania poufności obowiązuje
również po rozwiązaniu/wygaśnięciu umowy między
Stronami w jakimkolwiek trybie oraz z jakiejkolwiek
przyczyny, jak i w przypadku uznania jej za
niezawartą – w takich przypadkach pozostałe
postanowienia niniejszego dokumentu obowiązują
Oferenta, w szczególności w zakresie obowiązku
zachowania poufności Treści, jak i obowiązku zapłaty
kary umownej przysługującej Zamawiającemu w
przypadkach
przewidzianych
niniejszym
dokumentem.
Celem uniknięcia wszelkich wątpliwości, wyjaśnia się,
iż:
a) oferent w Postępowaniu Ofertowym;
b) podmiot, któremu zostało udzielone zamówienie
na przedmiot Zapytania Ofertowego (tj. z którym
została zawarta umowa w ramach Postępowania
Ofertowego),
oraz

7.

The Parties unanimously agree that Bidder shall be
granted no license or other right related to industrial
property rights (including patents), copyrights or
other intellectual property rights, including knowhow in connection with the disclosure of the
Content
under
this
document.

8.

This obligation of Bidder is unlimited in time,
whereas, as regards specific content, it shall be
binding until confidentiality of the content to be
kept secret by the Employer under this document
expires. The absolute obligation of confidentiality,
unlimited in time, applies to know-how unless the
Employer discloses it to the public or previously
relieves Bidder in writing of the obligation of
confidentiality. The obligation of confidentiality
applies also after termination/expiration of the
agreement between the Parties in any mode and for
any reason whatsoever, as also in case it is
considered invalid – in such cases the remaining
provisions of this document shall be binding on
Bidder, in particular with regard to the obligations of
confidentiality of the Content, as also the obligation
to pay contractual penalty due to the Employer in
cases
stipulated
for
herein.

9.

In order to avoid any doubts, it is being clarified that:

8.

9.

c)

podmiot, który podpisał niniejszy dokument, a
nie złożył oferty w Postępowaniu Ofertowym
(lub jego oferta została odrzucona lub został on
wykluczony z Postępowania ofertowego),
zwany jest w niniejszym dokumencie „Oferentem”.
10. Strony zgodnie ustalają, iż podmiot, któremu zostały
przekazane Treści, objęte ochroną poufności, po
złożeniu oferty, a podmiot, któremu zostało
udzielone zamówienie na przedmiot Zapytania
Ofertowego (tj. z którym została zawarta umowa w
ramach Postępowania Ofertowego), po zakończeniu
współpracy wynikającej z realizowanej umowy
zawartej pomiędzy nim a Zamawiającym, ale nie

a) Bidder in the Procurement Procedure;
b) entity which has been awarded a contract for
the subject matter of the Request for Proposal
(i.e. with whom has been concluded an
agreement as part of the Bidding Procedure),
and
c) entity that has signed this document and has
failed to place an offer in the Bidding Procedure
(or its offer has been rejected or has been
excluded from the Bidding Procedure),
are hereinafter referred to as “Bidder”.
10. The Parties unanimously agree that the entity to
whom the Content, covered by confidentiality, has
been transmitted upon placing the offer and the
entity which has been awarded a contract for the
subject matter of the Request for Proposal (i.e. with
whom has been concluded an agreement as part of
the Bidding Procedure), having completed the
cooperation resulting from the implemented
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później niż w terminie siedmiu dni od wskazanego
powyżej momentu, zobowiązany jest do zwrotu
wszystkich otrzymanych od Zamawiającego (lub
osoby trzeciej działającej na zlecenie Zamawiającego
lub z nim współpracującej) materiałów (informacji)
utrwalonych na trwałym nośniku (w dowolnej formie,
m.in. papier, nośnik pamięci, nagranie, ect.)
zawierających Treści, zniszczyć ich kopie i kopie
notatek, analiz, obliczeń i innych zestawień
zawierających takie Treści oraz usunąć je z pamięci
komputerów (smartfonów, i innych podobnych) lub
innych nośników danych w sposób uniemożliwiający
ich odtworzenie. Powyższe należy rozumieć w ten
sposób, iż zwrot materiałów oraz ich usunięcie musi
mieć charakter zupełny i dotyczyć wszystkich Treści
objętych obowiązkiem zachowania poufności na
podstawie niniejszego dokumentu lub przepisów
prawa.
11. W przypadku niewykonania lub nienależytego
wykonania przez Oferenta, zobowiązań wynikających
z postanowień niniejszego dokumentu Oferent
zobowiązuje się, że uczyni wszystko, aby
doprowadzić do zaprzestania naruszeń zasad
poufności określonych w niniejszym dokumencie.
12. Oferent ponosi odpowiedzialność za szkodę
spowodowaną
własnym
działaniem
lub
zaniechaniem, jak również działaniem osób, którymi
się posługuje.
13. Od niniejszej klauzuli poufności Oferent nie może
odstąpić, a także nie może jej wypowiedzieć, w tym z
ważnych przyczyn, z uwagi na cel niniejszej klauzuli
poufności uwzględniającej charakter informacji
objętych klauzulą poufności.

agreement concluded between them and the
Employer, however not later than within seven days
of the moment indicated above, is required to
return all the materials (information) fixed on a
durable medium (in any form, including paper,
storage media, recording, etc.) containing the
Content received from the Employer (or a third party
acting on behalf of the Employer or cooperating with
it), to destroy their copies and copies of notes,
analyses, calculations and other breakdowns
containing such Content and remove them from the
memory of computers (smartphones and other
similar media) or of other data storage devices in a
manner that prevents their recovery. The above is to
be understood as meaning that the return of
materials and their removal must be complete and
apply to any Content subject to confidentiality
obligations under this document or the provisions of
law.
11. In the event of Bidder’s non-performance or
improper performance of the obligations under the
provisions of this document, Bidder undertakes to
do everything to bring infringement of
confidentiality principles specified herein to
cessation.
12. Bidder is held liable for damage caused by its acts or
omissions, as also by actions of the persons it
employs.
13. This Confidentiality Clause may not rescinded by the
Bidder, nor may it be terminated, including, for
cause, due to the purpose of this Confidentiality
Clause taking into account the nature of the
information covered by the Confidentiality Clause.

§3
1.

2.

§3

Oferent oświadcza, iż posiada i stosuje własne
procedury w celu zapobiegania przekazywaniu,
ujawnieniu czy wykorzystywaniu poufnych informacji
przez osoby nieupoważnione. Oferent będzie
stosować wskazane własne procedury w odniesieniu
do Treści.
Zobowiązania Oferenta określone w niniejszej
umowie obejmują w szczególności:
a) zastosowanie zasad ścisłej poufności w stosunku
do Treści;
b) kontrolę przekazywania Treści w przypadku
ujawniania osobom związanym bezpośrednio z
Oferentem
(pracownicy,
personel
współpracujący);
c) ochronę Treści uwzględniającą w szczególności,

1.

Bidder represents that it has in place and applies its
own procedures to prevent transfer, disclosure or
use of confidential information by unauthorized
persons. Bidder will apply the mentioned procedures
in
relation
to
the
Content.

2.

Bidder’s obligations specified in this agreement
include in particular:
a) application of strict confidentiality rules as
regards the Content;
b) control of the transfer of the Content in case of
disclosure to persons directly related to Bidder
(employees, co-operating staff);
c) protection of the Content including in particular
protection of documents containing confidential

Strona 8 z 11

ochronę dokumentów zawierających informacje
poufne,
ochronę
systemu
i
sieci
teleinformatycznych, w których Informacje
poufne są gromadzone i przechowywane
(przetwarzane),
kontrolę
przepływu
dokumentów oraz kontrolę wszelkich innych
sposobów
przechowywania
danych
zawierających takie informacje;
d) składowanie Treści w sposób uniemożliwiający
dostęp nieupoważnionym osobom;
e) nieujawnianie
Treści
jakiejkolwiek
nieupoważnionej
osobie
trzeciej
przed
uprzednim
uzyskaniem
pisemnej
zgody
Zamawiającego i podpisaniem przez osobę
trzecią umowy o zachowaniu poufności.
f) nieprzetwarzanie Treści, za wyjątkiem celów
związanych z nawiązaniem współpracy z
Zamawiającym
(tj.
złożenie
oferty
w
Postępowaniu Ofertowym, oraz w przypadku
zawarcia umowy w ramach Postępowania
Ofertowego realizacji tej umowy);
g) Oferent niezwłocznie poinformuje na piśmie
Zamawiającego o jakimkolwiek naruszeniu, czy
zagrożeniu naruszenia obowiązku zachowania
poufności, określonego niniejszym dokumentem.

information, protection of information and
communication systems and networks in which
Confidential Information is collected and stored
(processed), control of document flow and
control of any other ways of storing data
containing such information;

d) storage of the Content in such a manner as to
prevent unauthorized access;
e) non-disclosure of the Content to any
unauthorized third party prior to obtaining a
prior written Employer’s consent and signing by
the third party of a confidentiality agreement.
f)

non-processing of the Content, except for the
purposes of establishing a cooperation with the
Employer (i.e. placing an offer in the Bidding
Procedure and, in the event of conclusion of an
agreement as part of the Bidding Procedure,
implementation of such agreement);
g) Bidder shall immediately notify the Employer in
writing of any infringement or threat of
infringement of the confidentiality obligation
specified herein.

§4
1.

§4

Obowiązek zachowania poufności nie obejmuje:
a) przekazywania Treści osobie trzeciej (z którą
zostanie zawarta umowa o zachowanie
poufności) wskazanej przez Zamawiającego w
oświadczeniu złożonym uprzednio na piśmie z
wyszczególnieniem zakresu tych treści;
b) informacji powszechnie znanych (w tym
informacji jawnych na mocy bezwzględnie
obowiązujących przepisów prawa);
c) informacji, jeżeli obowiązek ich ujawnienia
wynikać będzie z bezwzględnie obowiązujących
przepisów prawa. W każdym takim przypadku
Oferent
dokonujący
ujawnienia
będzie
zobowiązany do:
i. natychmiastowego
poinformowania
Zamawiającego na piśmie o obowiązku
ujawnienia Treści, na rzecz osób, co do
których ujawnienie ma nastąpić lub
nastąpiło, wraz ze wskazaniem zakresu
informacji, które mają zostać/zostały
ujawnione;
ii. ujawnienia tylko takiej części informacji
objętych
poufnością
(tajemnicą
przedsiębiorstwa), jaka jest wymagana
przez prawo;

1.

The obligation of confidentiality does not include:
a) transmission of the Content to a third party
(with whom a confidentiality agreement is to be
concluded) specified by the Employer in a
statement previously made in writing specifying
the scope of such content;
b) information known publicly (including nonclassified information under the mandatory
provisions of law);
c) information, if the obligation to its disclosure
results from mandatory provisions of law. In any
such case, during the disclosure Bidder shall be
required to:
i.

immediately notify the Employer in writing of
the obl igation to disclose the Content to
persons to whom disclosure is to occur or has
occurred indicating the scope of the information
to
be
disclosed;

ii.

disclose only such part of information subject to
confidentiality (company secret) as required by
law;
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iii. podjęcia wszelkich możliwych działań celem
zapewnienia, iż ujawnione informacje
objęte przedmiotem niniejszej klauzuli
poufności będą traktowane w sposób
poufny i wykorzystywane tylko dla celów,
uzasadniających ich ujawnienie.

iii.

undertake any and all possible measures to
ensure that the disclosed information covered
by the subject matter of this Confidentiality
Clause is treated confidential and used only for
the purposes justifying its disclosure.

§5
1.

2.

3.

4.

5.

§5

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego
dokumentu wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności. Zachowania formy pisemnej pod
rygorem nieważności wymaga również zwolnienie
Oferenta z jakiegokolwiek zobowiązania określonego
w
niniejszym
dokumencie
oraz
złożenie
jakiegokolwiek oświadczenia na podstawie tego
dokumentu.
Jeżeli jakiekolwiek postanowienia niniejszego
dokumentu
zostaną
uznane
za
nieważne,
nieskuteczne lub niemożliwe do wyegzekwowania, w
całości lub części, nie wpłynie to na ważność,
skuteczność lub możliwość wyegzekwowania
pozostałych postanowień niniejszego dokumentu.
Strony niniejszym zgadzają się zastąpić takie
postanowienie
innym
postanowieniem
wynegocjowanym w dobrej wierze, które, na ile jest
to możliwe, osiąga pierwotny cel związany z
przeprowadzeniem
Postępowania
ofertowego
uwzględniający Zgłoszenia Patentowe.
Strony postanawiają, że niniejszy dokument uważany
jest za podpisany i wykonalny, oraz podlega i jest
interpretowana przez prawo Polskie (właściwość
prawa).
Wszelkie spory wynikające z lub w związku z
niniejszym dokumentem, które nie mogą zostać
rozstrzygnięte polubownie przez Strony, będą
ostatecznie rozstrzygane przez Sąd właściwy
rzeczowo w Krakowie (Polska).
Dokument sporządzono w dwóch wersjach – polskiej
i angielskiej – przy czym w razie rozbieżności
interpretacyjnych
pierwszeństwo
ma
wersja
angielska.

1.

Any amendments or additions to this document
require a written form under pain of nullity. Written
form under pain of nullity is also required to relieve
Bidder of any obligation specified in this document
and to make any representation hereunder.

2.

If any provision of this document is held invalid,
ineffective or unenforceable, in its entirety or in
part, it shall not affect validity, effectiveness or
enforceability of the remaining provisions of this
document. The Parties hereby agree to replace such
provision with another provision negotiated in good
faith which, as far as possible, shall reach the
original purpose connected with the Bidding
Procedure taking into account the Patent
Application.

3.

The Parties agree that this document is deemed
signed and enforceable and is subject to and
interpreted by the Polish law (applicability of law).

4.

Any disputes arising out of or in connection with this
document and which cannot be resolved amicably
by the Parties shall ultimately be settled by a Court
of competent jurisdiction in Kraków (Poland).

5.

The document has been drawn up in two versions –
Polish and English – in case of discrepancies in
interpretation, the English version shall prevail.
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______________
data, podpis Zamawiającego
date, signature of the Employer

______________
data, podpis Oferenta*
date, signature of Bidder*

* wymaga się, aby Oferent przedłożył dokument, z którego wynikać będzie uprawnienie do podpisania niniejszego dokumentu.
* it is required that Bidder presents a document confirming its authorization to sign this document.
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