Załącznik nr 1 do Regulaminu postępowania przetargowego

ZOBOWIĄZANIE DO ZACHOWANIA POUFNOŚCI

(dalej „ZOBOWIĄZANIE”)

złożone w ___________, w dniu ___________ 2021 roku przez:
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
zwanego dalej „Oferentem”,
na rzecz
Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. z siedzibą w Radomiu, ul. Aleksego Grobickiego 23, 26-617
Radom, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS: 0000489456, kapitał zakładowy: 4.947.897.036,80 zł, wpłacony
w całości, zwanej dalej „Organizatorem”,
oraz
Synergia 99 sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Doki 1, wpisanej do Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000082470 o numerach NIP: 9482063126 i REGON:
671919976, zwanej dalej „Spółką”,
Zważywszy, że:
1) Organizator prowadzi postępowanie przetargowe („Postępowanie”) dotyczące wyboru nabywcy
udziałów posiadanych w Spółce („Udziały”);
2) Oferent wyraża zainteresowanie udziałem w Postępowaniu oraz nabyciem Udziałów;
3) udział Oferenta w Postępowaniu będzie wiązał się z przekazywaniem Oferentowi przez Organizatora
i Spółkę Informacji Poufnych, w rozumieniu § 1 ust. 1 niniejszego Zobowiązania, w szczególności
informacji i materiałów dotyczących Spółki;

- dla zapewnienia należytej ochrony Informacji Poufnych przekazywanych Oferentowi przez Organizatora
i Spółkę w toku Postępowania, Oferent składa oświadczenie, o następującej treści:
§1
[INFORMACJE POUFNE]
1.

Dla celów niniejszego Zobowiązania poprzez „Informacje Poufne” należy rozumieć:
a) wszelkie informacje dotyczące Spółki i Organizatora, co do których Organizator i Spółka podjęli
niezbędne działania w celu zachowania ich poufności;
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b) wszelkie informacje dotyczące Organizatora, Spółki lub członków ich władz, dyrektorów,
pracowników, doradców, agentów oraz konsultantów, w tym m.in. informacje o charakterze
technicznym, operacyjnym, administracyjnym lub ekonomicznym, informacje dotyczące
planowania, informacje dotyczące prowadzonej działalności lub informacje o charakterze
finansowym, które Oferent, otrzymał lub otrzyma na piśmie, na płycie lub innym nośniku
elektronicznym, w formie obrazowej lub elektronicznej, w tym za pośrednictwem wirtualnej bazy
dokumentów tzw. data room, ustnie bądź w trakcie rozmów z którymkolwiek z dyrektorów,
pracowników, doradców, agentów lub konsultantów Organizatora lub Spółki, w dowolnej formie
i na dowolnym nośniku, na jakim takie informacje można zapisać i przechowywać, nieujawnione
do wiadomości publicznej, co do których Organizator i Spółka podjęli niezbędne działania w celu
zachowania ich poufności;
c) analizy, zestawienia, opracowania i wszelkie inne materiały, przygotowane przez lub dla
Oferenta, które zawierają lub w inny sposób odzwierciedlają Informacje Poufne lub zostały
przygotowane na ich podstawie, co do których Organizator i Spółka podjęli niezbędne działania
w celu zachowania ich poufności.
2.

Informacjami Poufnymi nie są informacje, które:
a) są w momencie podpisania Zobowiązania lub po jego podpisaniu staną się informacjami
publicznie dostępnymi, z wyłączeniem przypadku naruszenia przez Oferenta postanowień
Zobowiązania, lub
b) w chwili ich udostępnienia przez Organizatora i Spółkę informacje będą oznaczone na piśmie
jako niestanowiące Informacji Poufnych, lub
c) będą znane Oferentowi przed datą ich udostępnienia w toku Postępowania lub zostaną
pozyskane przez Oferenta w sposób zgodny z prawem od osób trzecich, które miały prawo
posiadania i ujawniania informacji, pod warunkiem, że w obu przypadkach informacje nie zostały
pozyskane z naruszeniem jakiegokolwiek zobowiązania do zachowania poufności, co Oferent
zobowiązany będzie weryfikować, pozyskując przynajmniej oświadczenie osoby trzeciej o nie
naruszaniu obowiązku zachowania poufności poprzez przekazanie Oferentowi określonych
danych dotyczących Organizatora lub Spółki.

3.

Informacje Poufne stanowią dla Organizatora i Spółki tajemnicę przedsiębiorstwa, o której mowa
w art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2020
r. poz. 1913.).

4.

Informacje Poufne mogą zawierać dane osobowe w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119,
z dnia 4 maja 2016 r.).
§2
[ZOBOWIĄZANIA OFERENTA]

1.

Oferent zobowiązuje się do:
a)

traktowania Informacji Poufnych jako ściśle poufnych oraz nieprzekazywania, nieujawniania
i nieudostępniania ich, bezpośrednio ani pośrednio, w całości ani w części, żadnej innej
osobie czy stronie („Osoba Trzecia”), z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 poniżej;

b)

wykorzystywania Informacji Poufnych jedynie na potrzeby uczestnictwa w Postępowaniu,
w tym przedstawienia Oferty;

c)

należytego zabezpieczenia Informacji Poufnych przed ich przekazaniem lub udostępnieniem
Osobom Trzecim oraz stosowania odpowiednich procedur gwarantujących zapobieganie
przekazaniu lub udostępnieniu informacji Osobom Trzecim;
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d)

nie ujawniać Informacji Poufnych, za wyjątkiem przypadków wskazanych w Zobowiązaniu;

e)

przekazania informacji wyłącznie tym Osobom Powiązanym, o których mowa w ust. 2 lit. b)
poniżej, którym jest to niezbędne do udziału przez Oferenta w Postępowaniu lub nabycia
Udziałów i które są upoważnione, aby w ramach swoich obowiązków domagać się dostępu

f)

2.

3.

do tych informacji i wykorzystywać je na potrzeby udziału w Postępowaniu; Oferent
zobowiązuje się powiadomić takie Osoby Powiązane o obowiązku zachowania poufności
udostępnionych im Informacji Poufnych oraz do niewykorzystywania Informacji Poufnych
w jakimkolwiek innym celu oraz zachowania tajemnicy na zasadach określonych w
niniejszym Zobowiązaniu;
chronienia Informacji Poufnych przed dostępem ze strony osób nieupoważnionych;

g)

zniszczenia lub zwrócenia Organizatorowi lub Spółce wszelkich posiadanych Informacji
Poufnych oraz ich nośników, włączając w to ich kopie, odpisy, a także zapisy na innych
nośnikach, na każde żądanie Organizatora lub Spółki, w terminie wyznaczonym w tym
żądaniu, nie krótszym niż 48 godzin od chwili zgłoszenia żądania;

h)

zawiadomić Organizatora i Spółkę o każdym przypadku naruszenia Zobowiązania;

i)

niereprodukowania udostępnionych Informacji Poufnych w żadnej postaci inaczej niż zgodnie
z niniejszym Zobowiązaniem i w określonych w nim celach.

Informacje Poufne mogą zostać ujawnione:
a)

członkom organów i pracownikom Oferenta, doradcom prawnym i finansowym Oferenta,
jeśli ujawnienie to jest niezbędne do nabycia Udziałów lub udziału w Postępowaniu oraz z
nim zgodne, pod warunkiem, że takie osoby zostaną poinformowane o poufnym charakterze
otrzymywanych Informacji Poufnych i skutkach naruszenia Zobowiązania oraz zobowiążą się
do ich zachowania w tajemnicy („Osoby Powiązane”), lub

b)

jeżeli ujawnienie tych Informacji Poufnych jest bezwzględnie wymagane na podstawie
przepisów prawa powszechnie obowiązującego, prawomocnego orzeczenia sądowego lub
ostatecznej decyzji administracyjnej, lub

c)

jeżeli Organizator i Spółka wyrażą pisemną zgodę na ujawnienie przekazanych Oferentowi
Informacji Poufnych.

W razie zajścia sytuacji opisanej w ust. 2 lit. b) powyżej Oferent powinien niezwłocznie
poinformować Organizatora i Spółkę o każdym żądaniu uprawnionego podmiotu oraz, w razie
możliwości, uzgodnić treść przekazywanej informacji.
§3
[KARA UMOWNA]

1.

W przypadku ujawnienia Informacji Poufnych przez Oferenta w sposób naruszający postanowienia
Zobowiązania lub wykorzystania Informacji Poufnych niezgodnie z treścią Zobowiązania, Oferent
zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Organizatora i Spółki kary umownej w wysokości po 25.000
(słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) złotych.

2.

Organizator i Spółka mają prawo do żądania niezwłocznego zaniechania naruszenia Zobowiązania
i usunięcia skutków naruszenia.

3.

Zapłata kary umownej, o której mowa w ust. 1 powyżej nie wyłącza możliwości dochodzenia przez
Organizatora i Spółkę odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

4.

Organizator i Spółka są uprawnieni do dochodzenia od Oferenta kary umownej, o której mowa
w ust. 1 powyżej oraz odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej, także
w przypadku, gdy naruszenia Zobowiązania dokonała Osoba Powiązana. Oferent ponosi
odpowiedzialność za działania i zaniechania tych osób jak za własne działania i zaniechania.
§4
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[PRAWA AUTORSKIE]
Udostępnienie którejkolwiek Informacji Poufnej nie może być rozumiane jako przeniesienie praw
autorskich lub pokrewnych, ani udzielenie Oferentowi jakiejkolwiek licencji przez Organizatora i Spółkę.
§5
[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]
1.

Nieważność lub bezskuteczność któregokolwiek z postanowień Zobowiązania nie powoduje
nieważności lub bezskuteczności całości Zobowiązania ani pozostałych jego postanowień. W razie
zaistnienia sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim Oferent, Organizator oraz Spółka uzgodnią
treść postanowień, które zastąpią postanowienia nieważne lub bezskuteczne.

2.

Zobowiązanie obowiązuje od dnia jego podpisania przez czas trwania Postępowania oraz w okresie
12 miesięcy po zakończeniu Postępowania.

3.

Zobowiązanie podlega prawu polskiemu.

4.

Wszelkie zmiany Zobowiązania mogą być dokonywane jedynie za zgodą Organizatora i Spółki
wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

5.

Spory wynikające lub związane z Zobowiązaniem będą rozwiązywane polubownie. W przypadku
nieosiągnięcia przez Organizatora lub Spółkę oraz Oferenta porozumienia w zakresie rozwiązania
sporu sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd powszechny właściwy ze względu na
siedzibę Organizatora.

6.

Zobowiązanie zostało sporządzone w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze Stron.

W imieniu Oferenta:

______________________________
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