Załącznik nr 9

Oświadczenie o zachowaniu poufności informacji

……………………………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa firmy)
………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(adres, NIP)
reprezentowana przez:
………………………………………………………………………………………..
(imię, nazwisko, stanowisko)
zwana dalej „Oświadczającym”, składa niniejsze Oświadczenie na rzecz:
MMB Drives sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku, 80-298, ul. Maszynowa 26, NIP: 9570882266,
reprezentowaną przez:
Zbigniewa Krzemińskiego – Prezesa Zarządu,
Zwaną dalej „Zamawiającym”

Przedmiotem umowy jest zachowanie poufności w procesie wytworzenia Elektronicznego
systemu sterowania falownikiem

W związku z powyższym, Oświadczający zobowiązuje się do:
1. Zachowania w tajemnicy wszelkich materiałów, dokumentów oraz informacji,
w szczególności technicznych, technologicznych, handlowych i organizacyjnych,
otrzymanych lub uzyskanych w sposób zamierzony lub przypadkowy od
Zamawiającego w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (zwanych dalej łącznie
„Informacjami”) w związku z realizacją zamówienia, o którym mowa w Preambule
niniejszego Oświadczenia, poczynając od dnia złożenia Oświadczenia. Informacje,
o których mowa powyżej, stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego
w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz.U. 2003, nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).
2. Obowiązek określony w pkt 1 powyżej obejmuje w szczególności informacje, które
Oświadczający otrzymał bezpośrednio od Zamawiającego, także za pośrednictwem

osób działających w imieniu Zamawiającego, nieujawnione przez Zamawiającego lub
osoby trzecie do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się
z nimi przez nieoznaczony krąg osób.
3. Obowiązek do zachowania w tajemnicy informacji obejmuje w szczególności zakaz ich
udostępniania osobom trzecim z wyjątkiem osób, o których mowa w pkt 4 poniżej.
4. Oświadczający zobowiązuje się poinformować o obowiązkach wynikających z
niniejszego Oświadczenia wszystkie osoby, które z uwagi na udział w realizacji
zamówienia, określonego w Preambule niniejszego Oświadczenia, będą miały
styczność z Informacjami. Oświadczający ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie
naruszenia obowiązków wynikających z niniejszego oświadczenia przez osoby wyżej
wskazane, jak za działania własne.
5. Jeżeli nie będą wymagać tego przepisy obowiązującego prawa ani nie będzie to
konieczne dla potrzeb wykonania niniejszego Oświadczenia, w czasie o którym mowa
w Oświadczeniu, nie wolno Oświadczającemu bez uprzedniego wyraźnego pisemnego
zezwolenia Zamawiającego w sposób bezpośredni ani pośredni ujawniać,
przekazywać, udostępniać ani też wykorzystywać we własnym lub cudzym interesie
Informacji dotyczących i/lub otrzymanych od Zamawiającego.
6. Oświadczający wskazuje następujący adres e-mail: …………………………………………………..
jako adres do przesyłania wszelkich informacji związanych z realizacją Zamówienia.
7. W przypadku naruszenia poufności informacji, Oświadczający zostanie obciążony karą
umowną w wysokości 40 000 (słownie: czterdzieści tysięcy) złotych. Kara ta nie
wyklucza możliwości dochodzenia dodatkowego odszkodowania na zasadach
ogólnych.
8. Wszelkie stosunki wynikające z niniejszego zobowiązania podlegają prawu polskiemu.
Sądem właściwym w sprawach spornych będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę
Zamawiającego.
9. Treść niniejszego Oświadczenia ma charakter poufny, na zasadach opisanych
powyżej.
10. Obowiązki wynikające z niniejszego Oświadczenia obejmują okres 5 lat od dnia jego
podpisania.

…………………………………
Data i miejsce

..…….………………………..
Podpis i pieczęć

