
 
 

 
 

Zabrze 2015-10-02 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE POIG 3.5 nr 01/10/2015 

POIG.01.04.00-24-275/13 

W  związku  z  realizacją  projektu  badawczego  „Innowacyjne stanowisko sprzedaży 

detalicznej”, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 1.4., 

Elzab S.A.  zaprasza do złożenia oferty na wykonanie analiz zachowania tworzywa na 

modelu numerycznym. 

 

1. Zamawiający: 

 Nazwa (firma): Zakłady Urządzeń Komputerowych Elzab S.A.  

 Adres Biura Projektu: ul. Kruczkowskiego 39, 41-813 Zabrze 

 NIP: 648-000-02-55 

 REGON: 270036336 

 KRS 0000095317, Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy 

 

2. Przedmiot zapytania ofertowego: 

Przedmiotem zapytania ofertowego jest usługa wykonania analiz zachowania tworzywa na 

modelu numerycznym dotyczącym 13 modeli detali zaprojektowanych w ramach realizacji 

projektu „Innowacyjne Stanowisko Sprzedaży Detalicznej”. Modelowanie ma na celu 

optymalizację geometrii detalu dla osiągnięcia jak najlepszej jakości wyprasek przy 

uwzględnieniu stawianych im wymagań konstrukcyjnych. Usługa będzie składać się z 

trzech etapów: 

ETAP I – wstępny; będzie zawierał analizy: 

 optymalizacji położenia punktu wtrysku uwzględniającą wymagania konstrukcyjne 

oraz technologiczne, 

 wypełnienia gniazda z uwzględnieniem założonego przez zleceniodawcę 

materiału: ABS, ABS/PC 

 paczenia wyprasek, 

 linii łączenia strugi, 

 zapadów, 



 
 

 
 

 skurczu wyprasek, 

Etap musi być zakończony raportem z analiz przedstawiającym w jasnej i czytelnej postaci 

graficznej ich wyniki; w przypadku analizy wypełnienia gniazda wymagana jest animacja 

obrazująca sposób płynięcia tworzywa. Raport powinien być dostarczony w postaci: 

 pliku, którego odczyt możliwy jest przy użyciu ogólnodostępnych darmowych aplikacji 

 jako wydrukowany dokument z podpisem osób go tworzących 

W raporcie konieczne jest zawarcie wniosków i zaleceń dla konstruktora - wyznaczenie 

obszarów krytycznych do korekty dla każdej wypraski oraz podanie propozycji korekt 

konstrukcyjnych. 

 

ETAP II – analizy po korektach konstrukcji wynikających z zaleceń przedstawionych w 

raporcie podsumowującym etap I; będzie zawierał analizy: 

 optymalizacji położenia punktu wtrysku uwzględniającą wymagania konstrukcyjne 

oraz technologiczne, 

 wypełnienia gniazda z uwzględnieniem założonego przez zleceniodawcę 

materiału: ABS, ABS/PC 

 paczenia wyprasek, 

 linii łączenia strugi, 

 zapadów, 

 skurczu wyprasek, 

Etap musi być zakończony raportem z analiz przedstawiającym w jasnej i czytelnej postaci 

graficznej ich wyniki; w przypadku analizy wypełnienia gniazda wymagana jest animacja 

obrazująca sposób płynięcia tworzywa. Raport powinien być dostarczony w postaci: 

 pliku, którego odczyt możliwy jest przy użyciu ogólnodostępnych darmowych aplikacji 

 jako wydrukowany dokument z podpisem osób go tworzących 

W raporcie konieczne jest zawarcie wniosków końcowych i ewentualnych zaleceń do 

co dalszych korekt konstrukcyjnych detali. 

 

ETAP III – warunkowy. Występuje w przypadku gdy wyniki analiz będą wskazywały na brak 

poprawy jakościowej analizowanych detali, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania 

analiz wymienionych w powyższych etapach dla trzech detali wytypowanych przez 

Zamawiającego. Dodatkowe analizy muszą zakończyć się raportem, jak w Etapach I i II. 

 

 

 



 
 

 
 

 

3. Kryteria wyboru oferty: 

W ramach niniejszego zapytania przyjęto następujące kryteria wyboru najkorzystniejszych 

ofert:  

a) Doświadczenie oraz wyposażenie Wykonawców - 50%; 

 

 

Lp. Wymaganie 
Max. 

liczba % 
Metodyka oceny 

1.  Zasoby ludzkie 20 

Przynajmniej 1 osoba posiadające 3 letnie doświadczenie w dziedzinie 

wykonywania analiz numerycznych związanych z symulowaniem 

zachowania tworzywa 

8 

Przynajmniej 1 osoba posiadająca 3 letnie doświadczenie w 

konstrukcji form wtryskowych dla detali z ABS i ABS/PC 
6 

Przynajmniej 1 osoba posiadająca 3 letnie doświadczenie w 
konstrukcji wyprasek z ABS i ABS/PC 

6 

Brak jakiegokolwiek z powyższych wymagań 0 

2.  
Pomieszczenia wraz z 

infrastrukturą 
10 

Wymagane pomieszczenie wraz z infrastrukturą do przeprowadzenia 

zleconych prac. 
6 

Lokalizacja wykonania usługi umożliwiająca audytowanie i weryfikację 

przebiegu usługi w trakcie trwania jej wykonania. 
4 

Brak pomieszczeń spełniających powyższe wymagania lub brak 

możliwości wykonania audytu przed zleceniem prac. 
0 

3.  
Aparatura naukowo-

badawcza i wyposażenie 
20 

Wymagane posiadanie odpowiednich stacji roboczych, wyposażonych 

w oprogramowanie umożliwiające przygotowanie, wizualizację 

i prezentację  wyników prac. 

20 

Brak odpowiednich stacji roboczych wraz z oprogramowaniem lub 

brak możliwości wykonania audytu przed rozpoczęciem prac. 
0 

 

b) Przedstawione warunki finansowe – 50% 

 

 

Kryteria szczegółowe: 

Zamawiający dokona oceny wg następujących kryteriów: 

 

Cena netto, maksymalnie 50%: 

 

C = ((Cmax - Cx) / (Cmax – Cmin)) * 50% 

 

C - liczba punktów procentowych przyznanych danej ofercie za cenę netto; 



 
 

 
 

Cmin – minimalna cena netto za usługę; 

Cmax – maksymalna cena netto za usługę; 

Cx – cena netto rozpatrywanej oferty. 

Wybrana zostanie ta oferta, która uzyska największą ilość punktów procentowych. Podstawą 

oceny oferty będzie suma punktów procentowych uzyskana z ocen cząstkowych – kryteria 

szczegółowe a) + kryteria szczegółowe b) - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Wykonawca maksymalnie może zdobyć 100 %. 

Aby dokonać jednoznacznej oceny punktowej oferty, konieczne jest wypełnienie przez 

Oferenta tabeli zawartej w załączniku, której poszczególne pola odpowiadają kryteriom 

ocen. 

4. Umowa o poufności 

Kryterium niezbędnym do realizacji zamówienia jest podpisanie Umowy o poufności, której 

treść jest zawarta w załączniku do niniejszego Zapytania Ofertowego. Nie ma możliwości 

zmian w treści umowy. 

5. Modele 3D. 

Modele 3D w formacie STEP zostaną przekazane Wykonawcy po podpisaniu Umowy 

o poufności oraz Umowy na realizację zamówienia. 

6. Termin realizacji zamówienia: 

Czas sumaryczny - 20 dni roboczych od podpisania Umowy na realizację, przy czym: 

 Etap I – 11 dni. 

 Etap II – 9 dni. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przerwy w trakcie realizacji zamówienia pomiędzy 

zakończeniem Etapu I a rozpoczęciem Etapu II. Przerwa ta będzie wynikać z konieczności 

wykonania niezbędnych zmian w konstrukcji detali, zaleconych przez Wykonawcę w Raporcie 

podsumowującym Etap I. Przerwa nie będzie dłuższa niż 5 dni roboczych. Po tym czasie 

zostaną dostarczone Wykonawcy modele 3D z korektami. W przypadku konieczności 

wykonania dodatkowych analiz dla trzech wytypowanych przez Zamawiającego detali po 

Etapie II, czas na realizację umowy zostaje wydłużony o kolejne 3 dni robocze. 

7. Podpisanie umowy. 



 
 

 
 
Nastąpi w ciągu 5 dni od momentu wyboru oferty. 

 

8. Miejsce realizacji zamówienia: 

Siedziba Oferenta. 

W przypadku spotkań roboczych: 

Zakłady Urządzeń Komputerowych Elzab S.A., 

ul. Kruczkowskiego 39,  

41-813 Zabrze 

I / lub siedziba Oferenta – do uzgodnienia w trakcie realizacji zamówienia. 

 

9. Warunki płatności: 

30 dni od daty podpisania protokołu odbioru. 

10. Termin i miejsce składania ofert: 

Ofertę należy złożyć do dnia 16.10.2015 do godziny 15.00 w formie papierowej bezpośrednio 

w  siedzibie  Zamawiającego  lub  drogą   pocztową  na  adres:  Zakłady Urządzeń 

Komputerowych Elzab S.A., ul.  Kruczkowskiego 39, 41-813 Zabrze,  w  zamkniętej  kopercie  

z  dopiskiem:  „Innowacyjne stanowisko sprzedaży”, w  ramach  Programu  Operacyjnego 

Innowacyjna Gospodarka Działanie 1.4. Zapytanie ofertowe nr 01/01/2015) lub w formie 

elektronicznej na adres: lech.niwinski@elzab.pl. Ofertę  uważa  się  za  złożoną  w terminie,  

gdy  dotrze  ona  do  Zamawiającego  w  taki  sposób,  że mógł się z ofertą zapoznać. 

Każdy Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający nie dopuszcza składania 

ofert częściowych. Oferta powinna być ważna minimum 30 dni od dnia jej wpłynięcia. 

 

11. Informacje o zapytaniu ofertowym: 

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu oferty można uzyskać osobiście w biurze 

zamawiającego: Elzab S.A, ul. Kruczkowskiego 39, 41-813 Zabrze. Osobą uprawnioną do 

kontaktów  jest Pan Lech Niwiński Tel.: +48 785 053 714. 

 Wybór najkorzystniejszych ofert zostanie dokonany do dnia 20.10.2015 do godz. 

16:00 

 O wyborze najkorzystniejszych ofert Zamawiający zawiadomi mailowo lub telefonicznie 

wybranych Oferentów.  

 Wybór Oferentów dokonany przez Zamawiającego ma charakter ostateczny. 



 
 

 
 

 Z wybranymi  Kandydatami zostanie podpisana umowa cywilno – prawna.  

 Zamawiający zastrzega sobie możliwość wycofania ogłoszenia bez podania przyczyny. 

 

9. Informacja o oświadczeniach 

Do oferty należy dołączyć oświadczenie, w którym Oferent potwierdza spełnienie niżej  

wymienionych warunków: 

a) posiada niezbędne doświadczenie do realizacji zamówienia, 

b) znajduje   się   w   sytuacji   ekonomicznej   i   finansowej   zapewniającej   wykonanie  

zamówienia, 

c) nie jest objęty postępowaniem upadłościowym i likwidacyjnym. 

 

 

Załączniki: 

1. Formularz oferty (wzór) 

2. Tabela oceny spełnienia kryteriów 

 

 

 

  



 
 

 
 

 

Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego POIG 3.5 nr 01/10/2015 

 

Wzór Oferty 

 

1.  Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO 

2.  Nazwa przedmiotu zamówienia 

3.  Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE. 

4.  Nazwa i adres WYKONAWCY 

NIP: 

REGON: 

 

OFERTA: 

 

1.  Składam (y) niniejszą ofertę i oferuję /my: 

cenę …………………………………………………………………………. zł netto, 

słownie: ……………………………………………………………………... zł netto, 

powiększoną o należny podatek VAT w wysokości ……………………………… % 

co stanowi cenę ……………………………………………………………… zł brutto, 

słownie …………………………………………………………………..….. .zł brutto, 

 

2.  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami oferty i uznajemy się za związanych 

określonymi w niej wymaganiami i zasadami postępowania oraz, że uzyskaliśmy wszelkie 

niezbędne informacje do przygotowania oferty. 

3.  Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w 

ofercie, tj. 30 dni od daty wyznaczonej na składanie ofert. 

4.  Oświadczamy,   że   oferta   nie   zawiera   informacji   stanowiących   tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 



 
 

 
 
5.  Oświadczamy, że oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu   przepisów   o   zwalczaniu   nieuczciwej   konkurencji.   Informacje  takie 

zawarte są w następujących dokumentach*: 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………   

Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1.  ……………………………………………. 

2.  ……………………………………………. 

3.  ……………………………………………. 

6.  Oferta zawiera ………………. kolejno ponumerowanych stron. 

  



 
 

 
 

Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego POIG 3.5 nr 01/10/2015 

 

Tabela oceny spełnienia kryteriów: 

Metodyka oceny Odpowiedź Oferenta 

Przynajmniej 1 osoba posiadające 3 

letnie doświadczenie w dziedzinie 

wykonywania analiz numerycznych 

związanych z symulowaniem zachowania 

tworzywa 

 

Przynajmniej 1 osoba posiadająca 3 

letnie doświadczenie w konstrukcji form 

wtryskowych dla detali z ABS i ABS/PC 

 

Przynajmniej 1 osoba posiadająca 3 

letnie doświadczenie w konstrukcji 

wyprasek z ABS i ABS/PC 

 

Wymagane pomieszczenie wraz z 

infrastrukturą do przeprowadzenia 

zleconych prac. 

 

Lokalizacja wykonania usługi 

umożliwiająca audytowanie i weryfikację 

przebiegu usługi w trakcie trwania jej 

wykonania. 

 

Wymagane posiadanie odpowiednich 
stacji roboczych, wyposażonych w 
oprogramowanie umożliwiające 
przygotowanie, wizualizację i prezentację  
wyników prac. 

 

 

  



 
 

 
 

 

Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego POIG 3.5 nr 01/10/2015  

 

 

 

 

 

 

U M O W A   O  Z A C H O W A N I U  P O U F N O Ś C I  

zawarta w dniu ……………… r., w Zabrzu, pomiędzy: 

 

Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrzu (41-813), ul. Kruczkowskiego 39 

zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000095317; NIP: 648-000-02-55; REGON: 270036336; 

GIOŚ: E0000414, reprezentowaną przez: 

1. ……………………………………… 

2. ……………………………………… 

zwaną w dalszej części umowy „Elzab” 

 

oraz 

 

……………………………………………………………………, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 

………………………, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ………………….. Wydział ……………, , reprezentowaną przez: 

1. ……………………………………… 

2. ……………………………………… 

zwaną w dalszej części umowy „Partnerem” 

zwanymi w dalszej części umowy razem „Stronami”, a każda z osobna „Stroną”. 

 

Celem niniejszej Umowy o zachowaniu poufności (zwanej dalej – Umową) jest uregulowanie wzajemnych 

stosunków związanych z  przekazywaniem między Stronami Informacji Poufnych w związku z podejmowaną 

współpracą i ochroną tych informacji.  

 

§ 1 

1. Strony oświadczają, że mają zamiar nawiązać współpracę w zakresie udostępniania informacji stanowiących 

własność Stron, jak również prowadzenia współpracy handlowej przy wykorzystaniu tego typu informacji, 

obejmującą w szczególności korzystanie przez ELZAB z usług PARTNERA w przedmiocie wykonywania form 

wtryskowych oraz produkcji elementów z tworzyw sztucznych metodą wtryskiwania. 



 
 

 
 
2. W związku z zamiarem podjęcia między Stronami współpracy w zakresie opisanym w ust. 1 każda ze Stron 

może uzyskać dostęp do Informacji Poufnych drugiej Strony, które to informacje Strony zamierzają chronić 

w sposób określony w niniejszej Umowie. 

3. W przypadku, gdy dla realizacji celów dla których zostaną udostępnione Informacje Poufne konieczne będzie 

ich dalsze udostępnienie osobom trzecim, Strona otrzymująca uprawniona będzie do takiego udostępnienia 

pod warunkiem uzyskania od osoby trzeciej zobowiązania do zachowania poufności informacji w zakresie co 

najmniej odpowiadającym zakresowi niniejszej umowy. 

4. Przez Informacje Poufne rozumie się wszelkie informacje w dowolnej formie: ustnej, pisemnej, graficznej 

lub zawarte na nośnikach w formie elektronicznej ujawnione przez Strony w toku współpracy, o której mowa 

w ust. 1 lub w związku z tą współpracą i dotyczące prowadzonych przez nie działalności,  

a w szczególności: 

a) know-how, projekty, specyfikacje, dokumenty oraz wszelkie dane techniczne, technologiczne, finansowe, 

marketingowe oraz sprzedażowe, dotyczące drugiej Strony lub uzyskane od drugiej Strony – niezależnie 

od formy przekazania tych informacji i ich źródła; 

b) informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji; 

c) wszelkie inne informacje dotyczące Stron nie podane do wiadomości publicznej a uzyskane teraz  

lub  

w przyszłości w związku ze współpracą; 

d) dane osobowe i ekonomiczne pracowników Stron, intencje, cele, plany oraz warunki wewnętrzne, dane 

osobowe, ekonomiczne i prawne Stron; 

e) informacje poufne w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 

(t.j. Dz.U. z 2014 r. Nr 94 ), ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej  

i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz 

o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. Nr 1382 ) lub innych przepisów i regulacji znajdujących 

zastosowanie do papierów wartościowych Elzab. 

f) wszelkie inne dane, które dla jakiejkolwiek przyczyny są przechowywane lub przetwarzane przez Strony. 

 

§ 2 

1. Mocą niniejszej umowy, Strony zobowiązują się do zachowania Informacji Poufnych w tajemnicy,  

a w szczególności do:  

a) traktowania Informacji Poufnych uzyskanych w trakcie współpracy oraz w związku ze współpracą 

zgodnie z ich poufnym charakterem oraz ich wykorzystywania wyłącznie dla celów określonych  

i uzgodnionych przez Strony;  

b) podjęcia wszelkich niezbędnych kroków dla zapewnienia, że żadna z osób otrzymujących informacje  

w myśl § 1 nie ujawni tych informacji, ani ich źródła, zarówno w całości, jak i w części stronom trzecim, 

z zastrzeżeniem postanowień § 1 ust. 3 niniejszej Umowy; 

c) ochrony Informacji Poufnych przynajmniej w ten sam sposób i w tym samym stopniu, w jakim Strona 

chroni swoje własne informacje tego typu, w szczególności ochrony Informacji Poufnych przed 

kradzieżą, zniszczeniem, utratą lub nieautoryzowanym dostępem osób trzecich;  



 
 

 
 

d) przekazywania Informacji Poufnych tylko tym pracownikom, których obowiązki wynikające  

ze współpracy pomiędzy Stronami wymagają takiej wiedzy;  

e) nieujawniania Informacji Poufnych osobom trzecim, w żaden sposób, bezpośrednio lub pośrednio, bez 

każdorazowej uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony, z wyłączeniem sytuacji, gdy  obowiązek ich 

ujawnienia wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, o czym Strona obowiązana jest 

każdorazowo powiadomić drugą Stronę przed dokonaniem takiego ujawnienia oraz przypadków, o 

których mowa w § 1 ust. 3 niniejszej Umowy; 

f) zapewnienia, by wszelkie osoby, którym ujawnia Informacje Poufne w przypadku czynienia zadość 

obowiązkowi ich ujawnienia, o którym mowa w lit. e) były świadome ich poufnego charakteru przed ich 

ujawnieniem; 

g) niewykorzystywania Informacji Poufnych w celu prowadzenia konkurencyjnej, względem drugiej Strony, 

działalności gospodarczej; 

h) a ponadto PARTNER – do niewykorzystywania Informacji Poufnych w obrocie regulowanym papierami 

wartościowymi ELZAB. 

2. Obowiązki Stron wynikające z ust. 1 znajdują zastosowanie także wobec pracowników, podwykonawców, 

konsultantów, reprezentantów i kontrahentów Stron oraz innych osób mających dostęp do Informacji 

Poufnych przekazanych drugiej Stronie w związku z wykonaniem niniejszej Umowy.  

 

§ 3 

Postanowienia niniejszej Umowy nie będą miały zastosowania w stosunku do tych informacji uzyskanych od 

drugiej Strony, które: 

a) mają charakter publiczny lub stały się informacjami publicznymi po zawarciu niniejszej Umowy, ale bez 

winy i udziału Stron; 

b) znajdowały się w całości lub w części w legalnym posiadaniu Stron przed zawarciem niniejszej Umowy  

i nie były objęte obowiązkiem zachowania poufności;  

c) znalazły się w posiadaniu Stron za pośrednictwem osób trzecich mających legalne podstawy  

do dysponowania tymi informacjami, a nie związanych obowiązkiem utrzymania informacji  

w poufności; 

d) zostały opracowane przez dowolnego pracownika Strony będącej odbiorcą Informacji Poufnej,  

który nie miał bezpośredniego bądź pośredniego dostępu do Informacji Poufnych ani nie posiadał 

wiedzy na ich temat; 

e) zostały pisemnie wyłączone przez Strony z Informacji Poufnych; 

f) istnieje obowiązek ich ujawnienia na mocy prawa, w tym nakazu sądowego wydanego przez właściwy 

sąd, natomiast Strona obowiązana jest każdorazowo powiadomić drugą Stronę na piśmie o wszelkich 

otrzymanych wnioskach o ujawnienie bądź nakazach ujawnienia Informacji Poufnych  

oraz o związanych z nimi okolicznościach. W przypadku, gdy Strona nie będzie w stanie, z przyczyn od 

niej niezależnych, powiadomić drugiej Strony o wymogu ujawnienia Informacji Poufnych zawczasu, 

dokona tego niezwłocznie po ustaniu przyczyn, o których mowa powyżej.  

 

§ 4 



 
 

 
 
1. Strony oświadczają, że prawa związane z Informacjami Poufnymi – w tym w szczególności wszelkie prawa 

własności intelektualnej i prawa pokrewne – pozostają w rękach i pod kontrolą Strony ujawniającej 

Informacje Poufne oraz że, o ile nie zostanie to wyraźnie wskazane w formie pisemnej, ujawnienie Informacji 

Poufnych nie będzie równoznaczne z udzieleniem jakakolwiek licencji ani przeniesieniem prawa, poza tymi 

określonymi w niniejszej Umowie lub w odrębnym porozumieniu Stron, którego przedmiotem będzie 

wyraźne udzielenie licencji lub przeniesienie praw. 

2. Strony przyjmują do wiadomości, że Informacje Poufne oraz związane z nimi prawa, które ma za zadanie 

chronić niniejsza Umowa, są unikalne, a złamanie warunków niniejszej Umowy może spowodować 

nieodwracalne szkody. 

3. Strony przyjmują odpowiedzialność za wszelkie naruszenia postanowień niniejszej Umowy będące skutkiem 

działania lub zaniechania prowadzącego do nieuprawnionego ujawnienia, bądź wykorzystania dowolnych 

Informacji Poufnych, w wyniku którego druga Strona poniosła szkodę (w tym również kosztów dochodzenia 

swoich praw przed sądami, innymi organami władzy publicznej oraz kosztami dochodzenia wierzytelności). 

 

§ 5 

1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania i zawarta zostaje na czas nieokreślony. 

2. Obowiązek zachowania poufności Informacji Poufnych zachowuje ważność przez okres 24 miesięcy od dnia 

rozwiązania lub wygaśnięcia niniejszej Umowy. 

 

§ 6 

1. Wszelkie spory związane z niniejszą Umową Strony zobowiązują się rozstrzygać w drodze negocjacji. 

2. Jeżeli rozwiązanie powstałego pomiędzy Stronami sporu nie będzie możliwe w drodze negocjacji, spór będzie 

rozpatrywany przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby ELZAB. 

 

§ 7 

1. Postanowienia niniejszej Umowy mają także zastosowanie do wszelkiego rodzaju dalszych negocjacji  

i rozmów między Stronami, a także okresu ewentualnej współpracy Stron na podstawie odrębnych umów, 

choćby obowiązek poufności nie został w nich bezpośrednio wskazany i obowiązują przez okres wskazany w 

§ 5. 

2. Niniejsza Umowa podlega w całości prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają 

zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

 

§ 8 

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy mogą być dokonane jedynie za obopólną zgodą Stron i wymagają formy 

pisemnej, w postaci aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności. 

 

 



 
 

 
 

§ 9 

Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  

ze Stron. 

 

 

PARTNER      ELZAB 

 

 

…………………………..                                                  ………………………….. 


