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Załącznik nr 4 
do postępowania Zapytania Ofertowego nr 9.NCT.2022 

Dane Oferenta: 

Nazwa firmy  ___________________________________________________________ 

Adres   ___________________________________________________________ 

NIP   ___________________________________________________________ 

REGON   ___________________________________________________________ 

 
 

WZÓR UMOWY O ZACHOWANIU POUFNOŚCI 
do postępowania Zapytania Ofertowego nr 9.NCT.2022 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI 

zawarta w dniu ____ __________________ 2022 roku w ______________ 
 

Noctiluca Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu, przy ulicy Jurija Gagarina 7/41B (kod pocztowy: 87-100 
Toruń), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 
0000769219, NIP: 8792709668, REGON: 382430546 reprezentowaną przez Mariusza Jana Bosiaka - 
Prezesa Zarządu oraz Krzysztofa Piotra Czaplickiego – Członka Zarządu, 
zwaną dalej „Zamawiającym” 
 
a 
 
____________________________ z siedzibą w ________________, przy ulicy ___________________ 
(kod pocztowy: _____________________), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ___________________, ____ Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: _________________, NIP: ___________________, 
REGON: _______________, reprezentowaną przez ________________________________________, 
__________________________________________, 
zwaną dalej „Wykonawcą” (Oferent w postępowaniu nr 9.NCT.2022) 
 
zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a każda z osobna „Stroną”. 
 
Noctiluca Spółka Akcyjna w związku z realizacją projektu pn. „Poprawa konkurencyjności NOCTILUCA S.A. 
na rynku krajowym i światowym poprzez opracowanie i wdrożenie innowacyjnego produktu w postaci 
autorskich emiterów termicznie aktywowanej opóźnionej fluorescencji (TADF), dostosowanych do 
nanoszenia metodami roztworowymi oraz innowacyjnej technologii nanoszenia emiterów metodami 
mokrymi w oparciu o opracowaną formułę tuszu do drukarki cienkich warstw półprzewodników”, 
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Wzmocnienie 
innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości 
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akademickiej, Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach 
akademickich. 
 
Wynagrodzenie wynikające z wykonywania niniejszej umowy współfinansowane jest ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
 
Zważywszy, że: 

a) Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia w ramach Projektu w trybie 
zapytania ofertowego właściwego dla zasady konkurencyjności przewidzianej w Wytycznych w 
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 21 
grudnia 2020 roku; 

b) W ramach powyższego postępowania Zamawiający, z uwagi na konieczność ochrony tajemnicy 
przedsiębiorstwa Zamawiającego ograniczył zakres opisu przedmiotu zamówienia w Zapytaniu 
Ofertowym, zastrzegając, że uzupełnienie wyłączonego opisu przedmiotu zamówienia zostanie 
dokonane wyłącznie w stosunku do tych potencjalnych wykonawców, którzy zobowiążą się do 
zachowania poufności w odniesieniu do przedstawionych informacji; 

c) Wobec powyższego konieczne jest zawarcie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą niniejszej 
umowy (zwanej w dalszej treści „Umową”). 

 
Strony zawarły Umowę o następującej treści: 

 
§ 1 

Informacje Poufne 
Na potrzeby niniejszej Umowy przez ”Informacje Poufne” rozumie się informacje Zamawiającego, 
niezależnie od postaci, w jakiej zostały one przekazane Wykonawcy, zawarte w Załączniku nr 2 do 
Zapytania Ofertowego w postępowaniu 9.NCT.2022 oraz wszelkie inne informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa Zamawiającego w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, jakie zostaną przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego przed zawarciem 
umowy o udzielenie zamówienia w postępowaniu 9.NCT.2022, w szczególności informacje dotyczące: 

(a) Przedmiotu umowy, a zawarte w ofercie Wykonawcy złożonej w prowadzonym przez 
Zamawiającego, w ramach Projektu, postępowaniu o udzielenie zamówienia nr 9.NCT.2022, 
zwanej w dalszej treści „Ofertą”; 

(b) Przedmiotu Umowy, a zawarte w odpowiedziach Zamawiającego na pytania Wykonawców; 
oraz informacje i dokumenty oznaczone klauzulą „poufne”, „zastrzeżone”, „tajne” przez Zamawiającego 
lub inną klauzulą wskazującą na wolę zachowania tajemnicy. 
 

§ 2 
Oświadczenia Wykonawcy 

Wykonawca oświadcza i zapewnia, że nie realizuje bezpośrednio, ani za pośrednictwem spółek 
powiązanych w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych lub jednostek, na które Wykonawca ma znaczący 
wpływ w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, projektu w którym realizuje 
opracowanie i wdrożenie innowacyjnego produktu w postaci autorskich emiterów termicznie 
aktywowanej opóźnionej fluorescencji (TADF), dostosowanych do nanoszenia metodami roztworowymi 
oraz innowacyjnej technologii nanoszenia emiterów metodami mokrymi w oparciu o opracowaną 
formułę tuszu do drukarki cienkich warstw półprzewodników, co dotyczy również wprowadzenia lub 
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przygotowań do wprowadzenia na rynek, nowych funkcjonalności już posiadanych przez Wykonawcę, o 
cechach/właściwościach opisanych w niniejszym paragrafie. 
 

§ 3 
Zobowiązania Wykonawcy 

1. W związku z powierzeniem Informacji Poufnych, Wykonawca zobowiązany jest przez okres 10 
(dziesięciu) lat od otrzymania takich Informacji Poufnych do zachowania ich w tajemnicy oraz 
zapewnienia ich ochrony w stopniu co najmniej równym poziomowi ochrony, na jakim chroni własne 
Informacje Poufne, nie mniejszym jednak niż uzasadniony w danych okolicznościach. Wykonawca 
ponosi pełną odpowiedzialność za swoich pracowników, doradców oraz współpracowników 
zaangażowanych do przygotowania Oferty, którzy uzyskali dostęp do Informacji Poufnych. 

2. Wykonawca w szczególności: 
(a) ograniczy krąg osób po stronie Wykonawcy, które będą miały dostęp do Informacji Poufnych 

w ramach przygotowywania Oferty, do osób imiennie wskazanych w niniejszej Umowie, w 
tym nie ujawni żadnych Informacji Poufnych osobom trzecim, chyba że takie ujawnienie 
Informacji Poufnych jest niezbędne dla przygotowania Oferty, a osoby trzecie, zostały 
wskazane w katalogu osób, którym mogą zostać ujawnione Informacje Poufne i zobowiązały 
się przestrzegać warunków zachowania poufności przynajmniej w takim zakresie, jak 
określony w niniejszej Umowie. W każdym przypadku Wykonawca pozostaje jednak 
odpowiedzialny za wszelkie naruszenia dokonane przez takie osoby; 

(b) nie będzie robił żadnych kopii Informacji Poufnych otrzymanych od Zamawiającego; 
(c) nie będzie wykorzystywał ujawnionych Informacji Poufnych dla celów innych niż służące 

przygotowaniu Oferty; 
(d) w przypadku zaprzestania przygotowania Oferty, zobowiązany będzie do niezwłocznego 

zwrotu wszystkich dokumentów lub nośników informacji, zawierających Informacje Poufne, 
nie pozostawiając żadnych ich kopii. Zaprzestanie przygotowania Oferty nie zwalnia 
Wykonawcy z obowiązku zachowania w tajemnicy powierzonych mu Informacji Poufnych na 
zasadach określonych w niniejszej Umowie; 

(e) na żądanie Zamawiającego, które może zostać wyrażone również telefonicznie lub e-mail, 
Wykonawca zobowiązuje się zwrócić wszelkie otrzymane dokumenty lub inne nośniki, 
zawierające Informacje Poufne, nie pozostawiając żadnych ich kopii. 

3. W przypadku konieczności zadania przez Wykonawcę pytań, w prowadzonym przez Zamawiającego, 
w ramach Projektu, postępowaniu o udzielenie zamówienia nr 9.NCT.2022, Wykonawca zobowiązany 
będzie do takiego formułowania treści pytań aby nie ujawniać Informacji Poufnych, co oznacza np. 
posługiwanie się odniesieniami do numeracji punktów, ewentualnie posługiwanie się numerami 
stron i wierszy, Załącznika nr 2 do Zapytania Ofertowego w postępowaniu 9.NCT.2022, bez cytowania 
fragmentów Załącznika nr 2, których dotyczy pytanie. 

4. Wykonawca, w przypadkach wskazanych w ust. 2 lit. d-e, jest zobowiązany do złożenia 
Zamawiającemu pisemnego oświadczenia o zwrocie wszystkich dokumentów lub nośników 
informacji, zawierających Informacje Poufne. 

 
§ 4 

Zakaz działalności konkurencyjnej 
Zobowiązanie Wykonawcy do zachowania tajemnicy Informacji Poufnych oznacza również zakaz 
wykorzystywania przez Wykonawcę Informacji Poufnych w ramach działalności prowadzonej przez 
Wykonawcę zarówno bezpośrednio, jak i za pośrednictwem spółek powiązanych w rozumieniu Kodeksu 



 
 

Strona 6 z 6 

spółek handlowych lub jednostek, na które Wykonawca ma znaczący wpływ w rozumieniu ustawy z dnia 
29 września 1994 r. o rachunkowości. Zobowiązanie niniejsze dotyczy tak nowych produktów/usług jak i 
dodania wszelkich modyfikacji/ulepszeń do już istniejących produktów/usług Wykonawcy lub spółek 
powiązanych lub jednostek, na które Wykonawca ma znaczący wpływ i rozciąga się zarówno na fazę 
projektowania/wytwarzania/świadczenia produktów/usług jak i ich oferowania klientom.  
 

§ 5 
Lista osób uprawnionych do uzyskania Informacji Poufnych 

Wykonawca zobowiązuje się, że wyłącznie następujące osoby będą miały po stronie Wykonawcy dostęp 
do Informacji Poufnych: 

1) ...................................................; 
2) ...................................................;  
3) ...................................................; 
4) .................................................... 

Zmiana powyższego katalogu osób, którym mogą zostać ujawnione Informacje Poufne, wymaga zmiany 
niniejszej Umowy. 
 

§ 6 
Wyłączenie obowiązku zachowania poufności 

1. Wszelkie Informacje Poufne, chronione na podstawie niniejszej Umowy mogą zostać 
ujawnione wyłącznie w następujących sytuacjach, przy czym ciężar udowodnienia wystąpienia tych 
okoliczności spoczywa na Wykonawcy: 

(a) jeżeli Zamawiający wyrazi na to uprzednio zgodę pisemną; 
(b) jeżeli informacja została ujawniona przez Zamawiającego, chyba że określony został ściśle 

zamknięty krąg jej odbiorców zobowiązanych do zachowania tajemnicy; 
(c) zostały podane do publicznej wiadomości w sposób niestanowiący naruszenia niniejszej 

Umowy; 
(d) są znane Wykonawcy z innych źródeł, bez obowiązku zachowania ich w tajemnicy oraz bez 

naruszenia niniejszej Umowy; 
(e) jeżeli ujawnienia informacji żąda upoważniony prawem do jej uzyskania organ np. sąd lub 

organ ścigania w toku prowadzonych czynności; 
(f) jeżeli informacja została ujawniona w wyniku wykonania obowiązków nałożonych 

przepisami prawa, przy zastrzeżeniu, że ujawnienie takie nastąpiło wyłącznie w zakresie 
koniecznym zgodnie z tymi przepisami prawa. 

2. Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o fakcie ujawnienia Informacji Poufnych w 
wykonaniu zobowiązania, o którym mowa w ust. 1 lit. e-f.  

 
§ 7 

Prawa do Informacji Poufnych 
1. Wszelkie prawa do Informacji Poufnych w stosunkach pomiędzy Stronami przysługują 

Zamawiającemu, o ile Strony wyraźnie nie postanowiły inaczej. Prawa do opracowań, w tym 
stanowiących składnik Oferty Wykonawcy, przygotowanych z wykorzystaniem Informacji Poufnych, 
stanowią Informacje Poufne Zamawiającego i przysługują Zamawiającemu, chyba że strony 
postanowią inaczej.  

2. Strony oświadczają, że ani niniejsza Umowa, ani też przewidziane niniejszą Umową ujawnienie 
jakichkolwiek Informacji Poufnych przez Zamawiającego, nie stanowi przeniesienia praw, ani 
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udzielenia licencji, w odniesieniu do know-how, praw autorskich, praw własności przemysłowej, w 
tym patentów lub znaków towarowych, ani żadnego innego dobra stanowiącego własność 
intelektualną Zamawiającego. 

§ 8 
Kary umowne 

1. Z tytułu naruszenia przez Wykonawcę tajemnicy Informacji Poufnych, chronionych niniejszą Umową, 
w tym naruszenia zakazu, o którym mowa w § 4 Umowy, Zamawiającemu przysługiwało będzie 
prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej za każdy ujawniony przypadek naruszenia, w 
wysokości po 1.000.000,00 (jeden milion) PLN.  

2. Kara umowna będzie płatna w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego 
wezwania do jej zapłaty. 

3. Całkowita wysokość kar umownych, które Wykonawca może nałożyć na Zamawiającego z tytułu 
niedotrzymania warunków niniejszej Umowy może wynieść do 3.000.000,00 (trzech milionów) PLN. 

4. Zapłata kar umownych zastrzeżonych w niniejszym paragrafie nie wyłącza prawa Zamawiającego do 
dochodzenia, na zasadach ogólnych, odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego te kary 
umowne. 

 
§ 9 

Brak obowiązku ujawniania Informacji Poufnych 
Zamawiający nie ma obowiązku ujawniania Informacji Poufnych Wykonawcy i może w każdej chwili 
zaprzestać udzielania Informacji Poufnych bez ponoszenia wobec Wykonawcy jakiejkolwiek 
odpowiedzialności, przy czym Zamawiający ma świadomość, że zaprzestanie udzielania Informacji 
Poufnych Wykonawcy może wiązać się z niemożliwością przygotowania i złożenia przez Wykonawcę 
Oferty. 

 
§ 10 

Zawiadomienia 
 1. Wszelkie zawiadomienia wynikające z postanowień Umowy, dla których Umowa przewiduje formę 

pisemną, Strony zobowiązane są przesłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pocztą 
kurierską na następujące adresy korespondencyjne: 

 a) po stronie Zamawiającego: 
Ulica Jurija Gagarina 7/41B 
87-100 Toruń 

 b) po stronie Wykonawcy: 
.............................................................. 
.............................................................. 

 2. Wszelkie informacje wymieniane przez Strony w ramach realizacji Umowy, w szczególności 
Informacje Poufne, o ile możliwe będzie ich przekazanie w formie elektronicznej i Umowa nie 
przewiduje dla nich formy pisemnej, mogą być przesyłane drogą elektroniczną na następujące adresy 
poczty elektronicznej: 

 a) po stronie Zamawiającego: 
mbosiak@noctiluca.eu  

 b) po stronie Wykonawcy: 
.............................................................. 
.............................................................. 

z zastrzeżeniem, że w przypadku przekazywania w ten sposób Informacji Poufnych, Wykonawca 

about:blank
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zobowiązany jest do ich zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich, przy wykorzystaniu 
uzgodnionej uprzednio z Zamawiającym metody zabezpieczenia 

 
§ 11 

Postanowienia końcowe 
1. Umowa niniejsza podlega i interpretowana będzie zgodnie z prawem polskim. 
2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
3. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub w związku z nią będą rozstrzygane przez sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.  

 
 
 
 

 
..........................................      ..................................... 

Zamawiający       Wykonawca 


