Znak sprawy: ZO GD/1/2017

Załącznik nr 4

POROZUMIENIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI
zawarte w dniu ___________ roku w Toruniu pomiędzy:
Globedata Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Marii Konopnickiej 25/3, 87-100 Toruń,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000640358, NIP
9562320358, REGON 365563766, kapitał zakładowy 5 000 zł w całości opłacony,
reprezentowaną przez:
Grzegorza Grodzickiego – Prezesa Zarządu,
Piotra Matuszaka – Członka Zarządu,
w treści niniejszego POROZUMIENIA zwaną dalej Globedata,
a
__________________________________________________________________________
(pełna nazwa firmy)
z siedzibą w
__________________________________________________________________________
(pełne dane adresowe siedziby firmy)
zarejestrowaną w
__________________________________________________________________________
(pełna nazwa organu rejestrowego oraz nr KRS, wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej lub innego rejestru)
__________________________________________________________________________
NIP: _____________________________, Regon: ________________________________
kapitał zakładowy:
__________________________________________________________________________
(kwota kapitału zakładowego oraz sposób jego wniesienia, jeśli dotyczy)

Globedata Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Marii Konopnickiej 25/3, 87-100 Toruń
NIP 9562320358 REGON 365563766 KRS 0000640358

kapitał zakładowy 5 000 PLN

reprezentowaną przez:
__________________________________ - ____________________________________,
__________________________________ - ____________________________________,
w treści niniejszego POROZUMIENIA zwaną dalej Potencjalnym Oferentem,
zwanymi także łącznie Stronami,
Zważywszy na to, iż:
A. intencją i zamiarem Globedata, które zostały opisane w upublicznionym we
właściwym trybie Zapytaniu ofertowym jest pozyskanie ofert na realizację projektu
pn. „Wykonanie badań przemysłowych i prac rozwojowych prowadzących do
stworzenia nowej technologii wielowymiarowej analizy kontekstowej z
wykorzystaniem Internetu Rzeczy, danych o dużym wolumenie Big Data oraz
rozwiązań chmurowych i mobilnych”, zwanego dalej Projektem, przy pełnym
poszanowaniu wymogów i reguł obowiązującej w tym zakresie zasady
konkurencyjności;
B. istnieje konieczność zapewnienia właściwego przebiegu postępowania przetargowego
i następnie należytej realizacji Projektu przez wybranego oferenta, przy jednoczesnym
podjęciu stosownych działań mających na celu ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa
Globedata;
C. przygotowanie i złożenie przez Potencjalnego Oferenta oferty zgodnej z warunkami
określonymi w upublicznionym Zapytaniu ofertowym wymaga uprzedniego
przekazania przez Globedata Potencjalnemu Oferentowi poufnych informacji
zawartych w treści Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia, stanowiących
know-how i prawnie chronioną własność intelektualną Globedata;
Strony, których reprezentanci niniejszym oświadczają, że są uprawnieni do zaciągania
zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy oraz, że nie zachodzą żadne okoliczności
wyłączające prawidłową reprezentację Stron,
zgodnie postanowiły co następuje:
§1
1. W celu zabezpieczenia należytego przebiegu postępowania przetargowego oraz ochrony w
czasie trwania tego postępowania tajemnicy przedsiębiorstwa Globedata, Potencjalny
Oferent niniejszym zobowiązuje się, iż nie przekaże innemu podmiotowi w jakiejkolwiek
formie żadnych informacji technicznych, technologicznych, ekonomicznych, finansowych,
handlowych, prawnych i organizacyjnych, dotyczących Projektu oraz działalności
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Globedata, zwanych dalej Informacjami, wynikających z treści otrzymanego od Globedata
Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia.
2. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy przekazania Informacji w czasie
trwania postępowania przetargowego osobom zatrudnionym u Potencjalnego Oferenta (bez
względu na podstawę prawną świadczenia pracy lub usług) i/lub jego doradcom („osoby
powiązane”) w celu przygotowania oferty; Potencjalny Oferent jest jednak bezwzględnie
zobowiązany do zapewnienia, aby osoby powiązane nie przekazały Informacji osobom
trzecim i ponosi z tego tytułu odpowiedzialność jak za działania własne.
3. Ponadto Potencjalny Oferent zobowiązuje się:
a) Zachować w ścisłej tajemnicy wszystkie Informacje niezależnie od formy przekazania
oraz ich źródła.
b) Wykorzystać Informacje jedynie na potrzeby związane z przygotowaniem oraz
złożeniem oferty. Informacje nie mogą być w przyszłości wykorzystywane do żadnych
innych celów, a w szczególności do celów sprzecznych z interesem konkurencyjnym
Globedata, w tym dla potrzeb prowadzonej przez Potencjalnego Oferenta działalności.
Wykorzystanie Informacji w taki sposób przez podmiot bezpośrednio lub pośrednio
powiązany kapitałowo lub osobowo, jak również więzami rodzinnymi z Potencjalnym
Oferentem i/lub przez inny podmiot, któremu Potencjalny Oferent przekazał
Informacje w jakiejkolwiek formie, będzie równoznaczne w skutkach prawnych z
zawinionym naruszeniem zakazu określonego w zdaniu pierwszym.
c) Chronić Informacje przed przekazaniem lub ujawnieniem osobom nieupoważnionym i
stosować wszelkie niezbędne środki zapobiegające ich przekazaniu lub ujawnieniu
osobom nieupoważnionym.
d) Zapewnić, aby żadna z osób powiązanych nie ujawniła Informacji ani ich źródła,
zarówno w całości jak i w części osobom trzecim bez uzyskania uprzednio wyraźnego
upoważnienia na piśmie od Globedata.
e) Nie kopiować, nie powielać, ani w jakikolwiek inny sposób nie rozpowszechniać
całości lub części Informacji.
f) Niezwłocznie zwrócić wszystkie Informacje otrzymane od Globedata, na jego żądanie.
g) Zniszczyć wszelkie kopie Informacji jakie zostały sporządzone w jakiejkolwiek formie,
w tym elektronicznej w terminie do dnia 31 października 2017 roku.
§2
1. Postanowienia §1 ust. 3 nie będą miały zastosowania w stosunku do tych Informacji
uzyskanych od Globedata, które:
a) są powszechnie dostępne w momencie ich przekazania lub które będą powszechnie
dostępne już po momencie ich przekazania, pod warunkiem, że nie zostaną naruszone
postanowienia niniejszego POROZUMIENIA;
b) są lub stały się dostępne dla Potencjalnego Oferenta na zasadach nieobjętych
obowiązkiem zachowania poufności, a pochodzą ze źródła innego niż od Globedata,
pod warunkiem, że źródło to nie było związane umową o zachowaniu tej informacji w
poufności lub w inny sposób, umownie lub z mocy prawa, zobowiązane do
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nieujawniania tej informacji;
c) muszą być ujawnione na podstawie regulacji prawnych lub w oparciu o decyzję sądu,
organu administracji publicznej lub innego organu władzy publicznej, pod warunkiem,
że Potencjalny Oferent poinformował o tym fakcie Globedata niezwłocznie po
powstaniu takiego obowiązku prawnego (jeżeli obowiązujące regulacje prawne lub
decyzje właściwego organu administracji publicznej nie zabraniają poinformowania o
tym) i że przy udostępnianiu tych informacji podjął wszelkie kroki mające zapewnić
ochronę poufności w najszerszym dopuszczalnym przez właściwe przepisy prawne lub
decyzje organów administracyjnych zakresie.
2. Na wniosek Globedata, którego Informacje zostały ujawnione przez Potencjalnego
Oferenta w związku z §2 ust. 1 niniejszego POROZUMIENIA, Potencjalny Oferent jest
zobowiązany do przedstawienia Globedata powodu uzasadniającego ujawnienie
Informacji w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku Globedata.
3. Jeżeli Potencjalny Oferent, powołując się na wyjątki określone w ust.1 lit. a)-c), ujawni
lub będzie wykorzystywać Informacje niezgodnie z POROZUMIENIEM, ciężar dowodu
dotyczący istnienia tych wyjątków spoczywać będzie na Potencjalnym Oferencie i w
żadnym przypadku nie zostanie przerzucony na Globedata.
§3
1. Zobowiązania Potencjalnego Oferenta wynikające z § 1 ust. 3 POROZUMIENIA wiążą
Potencjalnego Oferenta przez okres 3 lat od daty podpisania POROZUMIENIA.
2. Globedata będzie każdorazowo w pełni uprawniony do podjęcia wszelkich działań lub
dochodzenia zabezpieczenia sądowego, jako zadośćuczynienia za naruszenia lub w celu
usunięcia naruszenia lub powstrzymania groźby naruszenia postanowień niniejszego
POROZUMIENIA, z których może skorzystać na mocy prawa.
3. W przypadku wyboru oferty Potencjalnego Oferenta jego zobowiązania do zachowania
poufności zostaną uregulowane w treści umowy na realizację Projektu.
§4
1. W razie naruszenia przez Potencjalnego Oferenta lub osoby z nim powiązane postanowień
§ 1 ust. 1 i 2 niniejszego POROZUMIENIA, Potencjalny Oferent zapłaci Globedata karę
umowną w kwocie 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych) za każde naruszenie
w terminie 14 dni od dnia wystawienia noty obciążeniowej.
2. Zapłata kary umownej nie wyklucza prawa Globedata do dochodzenia odszkodowania
przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.
3. W celu zabezpieczenia zapłaty przedmiotowej kary umownej wraz z należnymi odsetkami
Potencjalny Oferent, przed otrzymaniem Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia,
przekaże Globedata jeden weksel in blanco ze swojego wystawienia zawierający
notarialnie poświadczone podpisy osoby/osób reprezentujących Potencjalnego Oferenta.
Potencjalny Oferent oświadcza, iż w razie niewykonania lub nienależytego wykonania
zobowiązania do zapłaty kary Globedata będzie w każdym czasie uprawniony do
wypełnienia złożonego weksla na sumę odpowiadającą zadłużeniu Potencjalnego
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Oferenta, łącznie ze wszelkimi innymi powstałymi z tego tytułu kosztami i opłatami. W
miejsce weksla zawierającego notarialnie poświadczone podpisy osoby/osób
reprezentujących Potencjalnego Oferenta dopuszczalne jest złożenie weksla
wystawionego (podpisanego) w siedzibie Globedata, w obecności pracownika Globedata.
4. Globedata ma prawo opatrzyć otrzymany weksel miejscem i terminem płatności według
swego uznania oraz uzupełnić go brakującymi elementami, w tym klauzulą „bez
protestu”, zawiadamiając Potencjalnego Oferenta listem poleconym pod adresem siedziby
wskazanym w komparycji umowy. List ten powinien być wysłany przynajmniej na 7 dni
przed terminem płatności.
5. Jednocześnie Potencjalny Oferent zobowiązuje się do informowania Globedata na piśmie
– listem poleconym wysłanym za potwierdzeniem odbioru – o zmianie adresu swojej
siedziby z tym skutkiem, że list skierowany według ostatnich danych i pod ostatnio
wskazany adres będzie uważany za skutecznie doręczony z dniem pierwszego awiza
pocztowego albo z dniem jego zwrotu przez pocztę z adnotacją „adresat nieznany” lub z
podobną adnotacją.
6. W przypadku niewystąpienia podstaw do naliczenia kary umownej, o której mowa w ust.
1, do dnia zawarcia przez Globedata umowy na realizację Projektu, nie później niż do
dnia 31 grudnia 2017 roku, weksel podlega zwrotowi, przy czym obowiązującym trybem
zwrotu weksla jest jego wydanie w miejscu siedziby Globedata upoważnionemu
przedstawicielowi Potencjalnego Oferenta.
§5
1. Niezależnie od postanowień zawartych w § 4 POROZUMIENIA, w razie naruszenia
przez Potencjalnego Oferenta lub osoby z nim powiązane zobowiązań wynikających z § 1
ust. 3 niniejszego POROZUMIENIA, Potencjalny Oferent zapłaci Globedata karę
umowną w kwocie 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych) za każde naruszenie
w terminie 14 dni od dnia wystawienia noty obciążeniowej.
2. Zapłata kary umownej nie wyklucza prawa Globedata do dochodzenia odszkodowania
przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.
§6
W przypadku, gdy jedno lub więcej postanowień niniejszego POROZUMIENIA okaże się z
jakiegokolwiek powodu nieważne, sprzeczne z prawem lub niewykonalne pod jakimkolwiek
względem, ta nieważność, sprzeczność z prawem lub niewykonalność nie będzie wpływać na
inne postanowienia, którą należy wówczas interpretować tak jak gdyby nieważne, sprzeczne z
prawem lub niewykonalne postanowienie nigdy nie było w POROZUMIENIU zawarte, przy
czym POROZUMIENIE należy wykonywać w sposób najbliższy jego pierwotnym
postanowieniom i zamiarowi pełnej ochrony Informacji przez Globedata.
§7
Wszelkie spory i roszczenia wynikłe z niniejszego POROZUMIENIA lub w związku z nim
powstałe, Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby
Globedata.
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§8
Niniejsze POROZUMIENIE zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,
po jednym dla każdej ze Stron.

_________________________________

_________________________________

Podpis Reprezentanta (ów)
Potencjalnego Oferenta

Podpis Reprezentanta
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Globedata
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