
Strona 1 z 4 

Umowa o zachowaniu poufności 

nr/m-c/2017 

zawarta w dniu ……………… roku w Poniatowej 

pomiędzy: 

Wariant dla osób fizycznych 

[imię nazwisko], urodzona dn. [dzień-miesiąc-rok] w [miasto] zamieszkałą ul. [ulica], [kod] w 

[Miasto], legitymującą się dowodem osobistym seria [ seria dowodu osobistego], nr [numer dowodu], 

wydanym przez (instytucja], ważnym do dnia [ ],PESEL [PESEL], NIP [NIP]  

Wariant dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą 

[imię nazwisko], urodzona dn. [dzień-miesiąc-rok] w [miasto] zamieszkałą ul. [ulica], [kod] w 

[Miasto], legitymującą się dowodem osobistym seria [ seria dowodu osobistego], nr [numer dowodu], 

wydanym przez (instytucja], ważnym do dnia [ ],PESEL [PESEL], prowadzącym działalność 

gospodarczą pod firmą: [Firma działalności gospodarczej] z siedzibą w [miasto], przy ul. [ulica], kod 

[kod], wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej w Urzędzie Miasta w [miasto] w dniu [data 

wpisu] pod numerem ewidencyjnym [nr ewidencyjny], którego kopia stanowi załącznik Nr [] do 

niniejszej umowy NIP [NIP], Regon [Regon], reprezentowaną przez 

[Imię i nazwisko] 

Wariant dla spółek osobowych 

[Nazwa firmy] z siedzibą w [miasto], przy ul. [ulica], kod [kod], zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym 

w [miasto], [nr]Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS [nr], NIP [ ], 

REGON [ ], reprezentowaną przez [imię i nazwisko ],  

Upoważnionych do [ ] osobowej reprezentacji zgodnie z wypisem KRS, którego kopia stanowi 

załącznik Nr [ ] do niniejszej umowy  

Wariant dla spółek kapitałowych 

[Nazwa firmy] z siedzibą w [miasto], przy ul. [ulica], kod [kod], zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym 

w [miasto], [nr]Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS [nr], kapitał 

zakładowy [ ] zł, w całości opłacony NIP [nr]:, REGON [nr], reprezentowaną przez [imię i nazwisko], 

zwaną dalej „Zleceniodawcą” 

Upoważnionych do  [ ]osobowej reprezentacji zgodnie z wypisem KRS, którego kopia stanowi 

załącznik Nr [ ] do niniejszej umowy 

zwaną dalej „Zamawiającym”, 

a  

Wariant dla osób fizycznych 

[imię nazwisko], urodzona dn. [dzień-miesiąc-rok] w [miasto] zamieszkałą ul. [ulica], [kod] w 

[Miasto], legitymującą się dowodem osobistym seria [ seria dowodu osobistego], nr [numer dowodu], 

wydanym przez (instytucja], ważnym do dnia [ ],PESEL [PESEL], NIP [NIP]  

Wariant dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą 

[imię nazwisko], urodzona dn. [dzień-miesiąc-rok] w [miasto] zamieszkałą ul. [ulica], [kod] w 

[Miasto], legitymującą się dowodem osobistym seria [ seria dowodu osobistego], nr [numer dowodu], 

wydanym przez (instytucja], ważnym do dnia [ ],PESEL [PESEL], prowadzącym działalność 

gospodarczą pod firmą: [Firma działalności gospodarczej] z siedzibą w [miasto], przy ul. [ulica], kod 
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[kod], wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej w Urzędzie Miasta w [miasto] w dniu [data 

wpisu] pod numerem ewidencyjnym [nr ewidencyjny], którego kopia stanowi załącznik Nr [] do 

niniejszej umowy NIP [NIP], Regon [Regon], reprezentowaną przez 

[Imię i nazwisko] 

Wariant dla spółek osobowych 

[Nazwa firmy] z siedzibą w [miasto], przy ul. [ulica], kod [kod], zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym 

w [miasto], [nr]Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS [nr], NIP [ ], 

REGON [ ], reprezentowaną przez [imię i nazwisko ],  

Upoważnionych do [ ] osobowej reprezentacji zgodnie z wypisem KRS, którego kopia stanowi 

załącznik Nr [ ] do niniejszej umowy  

Wariant dla spółek kapitałowych 

[Nazwa firmy] z siedzibą w [miasto], przy ul. [ulica], kod [kod], zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym 

w [miasto], [nr]Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS [nr], kapitał 

zakładowy [ ] zł, w całości opłacony NIP [nr]:, REGON [nr], reprezentowaną przez [imię i nazwisko], 

zwaną dalej „Zleceniodawcą” 

Upoważnionych do  [ ]osobowej reprezentacji zgodnie z wypisem KRS, którego kopia stanowi 

załącznik Nr [ ] do niniejszej umowy 

zwaną dalej „Wykonawcą” 

 

o treści następującej: 

PREAMBUŁA 

Zważywszy, że umawiające się Strony: 

1. nie wykluczają przystąpienia do współpracy w zakresie objętym poufnością, 

2. chcą chronić wszelkie przekazywane sobie nawzajem Informacje Poufne w sposób określony 

w niniejszej Umowie, 

3. deklarują zamiar podjęcia współpracy, której przedmiotem ma być wykonanie przez 

Wykonawcę zleconego przez Zamawiającego  

zgodnie postanawiają, co następuje: 

§ 1 

1. Każda ze Stron zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich materiałów, dokumentów 

oraz informacji, w szczególności technicznych, technologicznych, handlowych i organizacyjnych, 

otrzymanych lub uzyskanych w sposób zamierzony lub przypadkowy od drugiej Strony w formie 

ustnej, pisemnej, elektronicznej lub utrwalonych w inny sposób związanych z dostawą CZĘŚĆ II 

ZADANIE 1: URZĄDZENIE: STEMPEL DO WYKONANIA OTWORÓW MIKRO-
WENTYLACYJNYCH /NOWA/ – 1 SZT.   (zwanych dalej łącznie „Informacjami Poufnymi”) w 

związku z realizacją współpracy, o której mowa w preambule niniejszej umowy, poczynając od 

dnia zawarcia niniejszej umowy, które zostaną przekazane przedstawicielom Strony przez drugą 

Stronę, jej pracowników, doradców, podmioty z nią powiązane lub inne podmioty pozostające ze 

Stroną w stosunku współpracy w ramach realizacji projektu. 

2. Obowiązek określony w pkt 1 niniejszego paragrafu obejmuje w szczególności Informacje Poufne, 

które Strony otrzymały bezpośrednio od siebie, a także za pośrednictwem osób działających w 

imieniu drugiej Strony, nie ujawnione przez Stronę, której one dotyczą, lub osoby trzecie do 

publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi przez nieoznaczony krąg 

osób.  
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§ 2 

1. Obowiązek Stron zachowania w tajemnicy wszelkich Informacji Poufnych obejmuje w 

szczególności zakaz ich udostępniania osobom trzecim z wyjątkiem osób, o których mowa w pkt 2 

niniejszego paragrafu, oraz z zastrzeżeniem § 5 pkt 1 niniejszej umowy.  

2. Strony zobowiązują się poinformować o obowiązkach wynikających z niniejszej umowy 

wszystkie osoby, które z uwagi na udział w realizacji współpracy określonej w preambule 

niniejszej umowy, będą miały styczność z Informacjami Poufnymi. Strony ponoszą 

odpowiedzialność za wszelkie naruszenia obowiązków wynikających z niniejszej umowy przez 

osoby wyżej wskazane, jak za działania własne. 

3. Strony zobowiązują się nie kopiować, nie adaptować, nie zmieniać, nie ujawniać, nie 

wykorzystywać, nie pozbywać się Informacji Poufnych. 

4. Strony zobowiązują się nie kopiować, nie adaptować, nie zmieniać, nie ujawniać, nie 

wykorzystywać, ani nie udostępniać bez pisemnej zgody drugiej Strony, jakichkolwiek Informacji 

Poufnych, osobom trzecim. 

5. Strony zobowiązują się zapewnić właściwe i bezpieczne przechowywanie Informacji Poufnych 

otrzymanych przez Stronę w formie pisemnej lub na innym nośniku informacji w czasie, gdy taka 

Informacja Poufna jest w jej posiadaniu lub znajduje się pod jej kontrolą. 

6. Strony zobowiązują się na żądanie drugiej Strony, zwrócić lub zniszczyć na własny koszt wszelkie 

materiały zawierające jakiekolwiek Informacje Poufne przekazane przez taka Stronę, jej doradców 

lub podmioty z nią powiązane wraz z kopiami będącymi w posiadaniu członków jej władz, 

pracowników lub doradców. 

§ 3 

1. Jeżeli nie będą wymagać tego przepisy obowiązującego prawa ani nie będzie to konieczne dla 

potrzeb wykonania niniejszej umowy, w czasie jej trwania Stronie nie wolno bez uprzedniego 

wyraźnego pisemnego zezwolenia drugiej Strony w sposób bezpośredni ani pośredni ujawniać, 

przekazywać, udostępniać ani też wykorzystywać we własnym lub cudzym interesie Informacji 

Poufnych dotyczących drugiej Strony.  

2. W przypadku nie podjęcia przez Strony współpracy w zakresie określonym w preambule 

niniejszej umowy, każda ze Stron zobowiązana jest na pisemne żądanie drugiej Strony przekazać 

niezwłocznie wszelkie będące w jej posiadaniu, w formie pisemnej albo elektronicznej, 

Informacje Poufne uzyskane od Strony żądającej na jej koszt. 

3. Pomimo zgłoszenia przez Stronę żądania, o którym mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu, druga 

Strona może zatrzymać i ujawnić Informacje Poufne, ale tylko w takim zakresie, w jakiej jest to 

niezbędne w celu udokumentowania przebiegu współpracy oraz prawidłowości wykonania 

obowiązków w ramach współpracy, o której mowa w preambule niniejszej umowy. 

§ 4 

1. Strony zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia, aby środki łączności 

wykorzystywane przez nie do odbioru, przekazywania oraz przechowywania Informacji Poufnych 

gwarantowały zabezpieczenie Informacji Poufnych przed dostępem osób trzecich nie 

upoważnionych do zapoznania się z nimi.  

2. Strony oświadczają, że dysponują stosownymi procedurami oraz zabezpieczeniami   

umożliwiającymi zagwarantowanie poufności przekazywanych sobie nawzajem Informacji 

Poufnych. 

3. Żadna ze stron nie może dokonać przelewu lub innego przeniesienia jakichkolwiek praw 

wynikających z Umowy na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony. 

§ 5 

1. W przypadku żądania udostępnienia Informacji Poufnych przez organ lub inny podmiot do tego 

uprawniony z mocy obowiązujących przepisów prawa lub stosownego porozumienia z organem 



Strona 4 z 4 

Strona, do której żądanie zostało skierowane, jest obowiązana niezwłocznie poinformować o tym 

drugą Stronę.    

2. Powiadomienie, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu powinno zostać w miarę 

możliwości dokonane przed udzieleniem Informacji Poufnych uprawnionemu organowi lub 

innemu podmiotowi oraz powinno wskazywać zakres żądanych Informacji Poufnych, chyba że 

przekazanie takiej informacji jest zabronione na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub 

decyzji podmiotu żądającego udostępnienia Informacji Poufnych. 

§ 6 

1. Umowa niniejsza zawarta zostaje na okres 5 lat, licząc od dnia jej podpisania. 

2. W razie zawinionego przez jedną ze Stron naruszenia obowiązku zachowania w tajemnicy 

Informacji Poufnych, wskutek czego druga Strona poniosła istotną szkodę, Strona z której 

przyczyny nastąpiło naruszenie zapłaci drugiej Stronie, na jej pisemne żądanie, karę umowną w 

wysokości 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych). 

3. Niezależnie od kary umownej Stronom przysługuje odszkodowanie za szkodę w rozmiarach 

przewyższających wysokość kary określonej w umowie, wyrządzoną w skutek niewykonania lub 

nienależytego wykonania przedmiotu umowy. 

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

5. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszej umowy znajdują zastosowanie 

odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw.  

6. Wszelkie spory mogące powstać pomiędzy Stronami w związku z realizacją niniejszej umowy 

Strony będą rozstrzygać polubownie w drodze dwustronnych rozmów. W przypadku nie 

osiągnięcia porozumienia przez Strony na drodze polubownej ewentualne spory rozstrzygać będą 

właściwe rzeczowo sąd powszechny w Lublinie. 

7. Prawem właściwym dla Umowy i jej interpretacji jest prawo polskie. 

 

8. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla 

każdej ze Stron. 

 

ZAŁĄCZNIKI:  

Załącznik nr 1 -  Aktualny dokument rejestrowy Zamawiającego 

Załącznik nr 2 -  Aktualny dokument rejestrowy Wykonawcy 

 

Popis i pieczęć Zamawiającego    Podpis i pieczęć Wykonawcy 

 


