UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI
zawarta w Jaworznie w dniu ………………………….pomiędzy:
TALMEX Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie, ul. Chopina 94, 43-600 Jaworzno, zarejestrowaną w Sądzie
Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000244102, posiadającą NIP: 5490004840, REGON: 070210421, o kapitale zakładowym
200 000,00 zł
zwaną dalej WYKONAWCĄ, którą reprezentuje:
Leon Garbaczewski - Prezes Zarządu
zwaną dalej w treści umowy jako Talmex,

a
…………………………………………………
………………………………………………….
zwaną dalej w treści umowy jako Zleceniobiorca/Podwykonawca/Dostawca,

Art. 1 Przedmiot Umowy
1.1.
Umowa niniejsza została zawarta w celu utrzymania w ścisłej tajemnicy Informacji Poufnych
zdefiniowanych w ust. 1.2 poniżej, uzyskanych przez Zleceniobiorcę/Podwykonawcę/Dostawcę od
Talmexu oraz jego Zleceniodawców/ Zamawiających w związku z realizowaną współpracą gospodarczą
w tym również z tytułu realizacji zadania pod nawą „Opracowanie innowacyjnej technologii odzysku wody na
cele bytowo gospodarcze ze strumieni wodnych obciążonych substancjami organicznymi i nieorganicznymi
z jednoczesną eliminacją mikrozanieczyszczeń antropogenicznych” oraz nie wykorzystywania ich we własnym

celu innym niż na potrzeby wykonania umowy, a także nie udostępniać jakimkolwiek osobom trzecim.
1.2.
Zleceniobiorca/Podwykonawca/Dostawca, niniejszym zobowiązuje się traktować zgodnie
z warunkami niniejszej Umowy jako Informacje Poufne wszystkie informacje przekazane przez Talmex oraz
jego Zleceniodawców/ Zamawiających/Dostawców w czasie obowiązywania niniejszej Umowy,
a w szczególności informacji o charakterze technicznym, technologicznym, handlowym i organizacyjnym
oraz wszystkie informacje dotyczące opracowania innowacyjnej technologii odzysku wody na cele bytowo
gospodarcze ze strumieni wodnych obciążonych substancjami organicznymi i nieorganicznymi z jednoczesną
eliminacją mikrozanieczyszczeń antropogenicznych, przy czym na potrzeby niniejszej Umowy za informacje

rozumie się jakąkolwiek wiadomość wyrażoną za pomocą mowy, pisma, obrazu, rysunku, znaku, dźwięku
albo zawartą w urządzeniu, na nośniku elektronicznym, w przyrządzie lub innym przedmiocie, a także
wyrażoną w jakikolwiek inny sposób.
1.3.
Zleceniobiorca/Podwykonawca/Dostawca nie będzie zabiegał ani podejmował działań
zmierzających do: zatrudnienia na podstawie jakiegokolwiek tytułu pracowników Wykonawcy przez okres
3 lat od dnia zawarcia niniejszej Umowy, bez uzyskania wcześniejszej, pisemnej (pod rygorem nieważności)
zgody Wykonawcy.

1.4.

Za Informacje Poufne nie uważa się informacji, które:

a) jeszcze przed podpisaniem niniejszej Umowy lub w trakcie jej obowiązywania są lub staną się dostępne
publicznie
bez
naruszenia
postanowień
niniejszej
Umowy
przez
Zleceniobiorcę/Podwykonawcę/Dostawcę, jego pracowników i dalszych podwykonawców,
b) są lub staną się dostępne dla Zleceniobiorcy/Podwykonawcy/Dostawcy z innego źródła, aniżeli Talmex
oraz jego Zleceniodawcy/ Zamawiający/Dostawcy, pod warunkiem, że zostały one uzyskane bez naruszenia
prawa, co Strona obowiązana jest wykazać,
c) były w posiadaniu Zleceniobiorcy/Podwykonawcy/Dostawcy przed podpisaniem Umowy lub przed
faktem ich ujawnienia pod warunkiem, że zostały one uzyskane bez naruszenia prawa, co Strona
obowiązana jest wykazać,
e) informacje co, do których Talmex oraz jego Zleceniodawcy/ Zamawiający/Dostawcy wyrazili uprzednią
pisemną zgodę na ich ujawnienie.
1.5.
Zleceniobiorca/Podwykonawca/Dostawcy zobowiązuje się w ciągu 36 (trzydziestu sześciu)
miesięcy od daty podpisania niniejszej Umowy nie ujawniać osobom trzecim Informacji Poufnych
otrzymanych od Talmexu oraz jego Zleceniodawcy/ Zamawiającego/Dostawcy.
Zleceniobiorca/Podwykonawca/Dostawca zobowiązany jest nie wykorzystywać Informacji
1.6.
Poufnych w sposób, który może spowodować powstanie jakiekolwiek szkody wobec Talmexu oraz jego
Zleceniodawcy/ Zamawiającego/Dostawcy, bądź ich wizerunku.
1.7.
W przypadku, gdy Zleceniobiorca/Podwykonawca/DOstawca otrzyma żądanie ujawnienia
Informacji Poufnych w całości lub w części na podstawie orzeczenia lub decyzji wydanej przez właściwy
sąd bądź inny organ administracji publicznej, albo tez inny uprawniony organ, którego władzy podlega
Zleceniobiorca/Podwykonawca/Dostawca, od którego żąda się ujawnienia Informacji Poufnych,
zobowiązuje się, o ile będzie to prawnie dopuszczalne do:
(a) natychmiastowego powiadomienia Talmexu, skierowania takiego żądania oraz jego okolicznościach
towarzyszących,
(b) skonsultowania się z Talmexem, w kwestii zasadności podjęcia prawnie dostępnych kroków w celu
odrzucenia, bądź zmniejszenia zakresu takiego żądania,
(c) jeżeli ujawnienie Informacji Poufnych jest konieczne bądź zostanie uznane za celowe - dołożenia wszelkich starań dla uzyskania wiarygodnego zapewnienia, że Informacje Poufne nie będą dalej
ujawniane.

Art. 2 Rozwiązywanie sporów
Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub pozostające w związku z nią będą rozstrzygane
polubownie, a w przypadku, gdy Strony w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty pisemnego wezwania przez
jedną ze Stron z żądaniem rozstrzygnięcia sporu, nie dojdą do polubownego rozwiązania, spory będą
ostatecznie rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwy ze względu na siedzibę Talmex.
Art. 3 Odpowiedzialność
1. W przypadku poniesienia przez Stronę szkody w wyniku niedotrzymania przez drugą ze Stron
warunków niniejszej Umowy, Strona poszkodowana ma prawo do dochodzenia odszkodowania na
zasadach ogólnych.
2. Zleceniobiorca/Podwykonawca/Dostawca zapłaci na rzecz Wykonawcy karę umowną w wysokości
50.000 PLN (pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każde naruszenie niniejszej umowy. Zapłata kary umownej

nie pozbawia Wykonawcy prawa dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary, na
zasadach ogólnych.
3. Strony postanawiają, że ujawnienie informacji poufnych osobom do tego nieuprawnionym uzasadnia
wypowiedzenie bez odszkodowania, odstąpienie lub rozwiązanie ze skutkiem natychmiastowym
umowy na podstawie której Strony współpracują, innej niż niniejsza Umowa.

Art. 4 Zawiadomienia
4.1.
Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia związane z niniejszą Umowa dokonywane będą na piśmie
pod rygorem nieważności i doręczane osobiście lub wysłane pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru
4.2 O zmianie adresu Strona zostanie powiadomiona zgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu.
Zawiadomienie będzie uznawane za prawidłowo otrzymane w chwili jego doręczenia lub w następnym
dniu roboczym w przypadku zawiadomienia przesłanego telefaksem.
Art. 5. Postanowienia końcowe
5.1.
Wszystkie informacje pozostają własnością Strony ujawniającej lub jej filii i zostaną zwrócone na
pisemne żądanie Strony ujawniającej lub po stwierdzeniu na piśmie przez Stronę otrzymującą, że
informacje te nie są jej już potrzebne.

5.2.

Zmiany niniejszej Umowy mogą być dokonane jedynie w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.

5.3.

Dla usunięcia wątpliwości Strony postanawiają w myśl art. 58 par.3 Kodeksu Cywilnego, że
w przypadku, gdyby jakakolwiek część niniejszej Umowy okazała się nieważna lub w inny sposób
prawnie wadliwa, pozostała część pozostanie w mocy.

5.4.

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla każdej Strony.

Niewykonanie przez którąkolwiek ze Stron przysługującego na podstawie niniejszej Umowy jakiegokolwiek
uprawnienia lub kompetencji nie oznacza zrzeczenia się ani też ograniczenia danego prawa lub innych
przysługujących Stronie praw. Jednorazowe lub częściowe tylko wykonanie danego prawa nie wyklucza
jego ponownego lub dodatkowego wykonania. Zrzeczenie się jednego prawa nie oznacza zrzeczenia się
jakiegokolwiek innego prawa przyznanego na podstawie niniejszej Umowy.
Niniejsza Umowa wchodzi w życie z chwilą jego podpisania przez Strony.

Talmex

Zleceniobiorca/Podwykonawca/Dostawca

