Dotyczy postępowania PZP nr: MŚ-ZP-WW-333-51/15

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

Zawarta w dniu …. listopada 2015 roku w Katowicach pomiędzy:
Muzeum Śląskim w Katowicach
z siedziba przy ul. Tadeusza Dobrowolskiego1, 40-205 Katowice, wpisanym do Rejestru Instytucji
Kultury, prowadzonego przez Województwo Śląskie – Zarząd Województwa Śląskiego pod numerem
RIK – M/12/99, REGON: 001094121, NIP: 634-23-11-686,
zwanym dalej w treści niniejszej umowy Muzeum, reprezentowanym przez:
Dyrektora Muzeum Śląskiego w Katowicach – Alicję Knast
przy kontrasygnacie
Głównego Księgowego – Jolanty Grabalskiej
a
firmą …………………………… reprezentowaną przez:
pan ………………….. - ……………………… - ur ……………….., zam. …………………………………
pan ……………………….
zwanymi dalej łącznie „Stronami” lub „Stroną”
Zważywszy, ze Strony zamierzają przeprowadzić wizję lokalną w ramach opracowania oferty
usługi pn.: „Wykonanie i wdrożenie systemu kontroli dostępu, systemu sygnalizacji włamania i
napadu oraz rozbudowa infrastruktury systemu indywidualnej ochrony zbiorów Piccolo” dla
siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach przy ul. Dobrowolskiego 1 oraz mając na uwadze
konieczność ochrony informacji poufnych i niejawnych, związanych z wzajemną współpracą
stron, Strony uzgadniają co następuje:

1. Firma ………………. zobowiązuje się względem Muzeum:
- zachować w ścisłej tajemnicy wszelkie informacje techniczne, technologiczne, ekonomiczne,
finansowe, handlowe, prawne, organizacyjne i inne dotyczące Muzeum otrzymane w trakcie
wizji lokalnej niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła,
- wykorzystywać informacje jedynie w celach wzajemnej współpracy Stron, opisanej w
preambule niniejszej Umowy,
- podjąć wszelkie niezbędne kroki do zapewnienia, że żadna z osób otrzymujących informację
nie ujawni tych informacji ani ich źródła zarówno w całości, jak i w części osobom trzecim bez
uzyskania uprzedniego, pisemnego upoważnienia, od Muzeum,
- ujawnić informacje jedynie tym pracownikom ………………, wobec których ujawnienie takie
będzie uzasadnione przepisami prawa lub w związku z toczącymi się postępowaniami sądowymi,
podatkowymi, karnymi lub administracyjnymi i tylko w zakresie, w jakim odbiorca informacji
musi mieć do nich dostęp dla celów określonych przepisami prawa lub w związku z toczącymi
się postępowaniami sądowymi, podatkowymi, karnymi lub administracyjnymi.
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- nie kopiować, nie powielać, ani w jakikolwiek sposób rozpowszechniać jakiejkolwiek
informacji lub jej części, za wyjątkiem przypadków, gdy jest to konieczne w celach oceny
możliwości realizacji współpracy, opisanej w preambule niniejszej Umowy lub innych celach
ściśle związanych z przedmiotem współdziałania Stron.
2. Obowiązek zachowania poufności przez firmę …………………. nie dotyczy następujących sytuacji:
- Firma ………………. uzyskała pisemną zgodę Muzeum na ujawnienie lub przekazanie informacji,
- przekazania informacji organowi władzy publicznej na podstawie obowiązujących przepisów,
- przekazania informacji pracownikom ………………… lub innym osobom biorącym udział w
wykonywaniu umowy, o której mowa w preambule/we współpracy z Muzeum z jednoczesnym
ich zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy tych informacji,
- uprzedniego opublikowania informacji, lub podania jej do publicznej wiadomości bez
naruszania postanowień niniejszej Umowy; w szczególności na podstawie bezwzględnie
obowiązujących przepisów prawa,
3. Zobowiązanie do zachowania poufności wiąże w okresie trwania współpracy, jak również po jej
zakończeniu.
4. W przypadku naruszenia postanowień o niniejszej Umowy, zobowiązana jest do naprawienia
Muzeum szkody na zasadach ogólnych.
5. Zmiany niniejszej Umowy wymagają zgody Stron wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
6. Strony postanawiają, iż spory mogące wyniknąć z niniejszej Umowy podlegają rozstrzygnięciu
przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Muzeum.
7. Niniejsza Umowa sporządzona zostaje w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze Stron Umowy.
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