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ZAŁĄCZNIK NR 8 do zapytania ofertowego  
 

 
UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI  

 
 
 

zawarta w dniu ……………………..  w Rzeszowie, pomiędzy: 
 

ENFORMATIC Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie ul Mieszka I 
73A,  wpisaną pod numerem KRS 0000146608 do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy w Rzeszowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą numer 
NIP 813-32-97-173, numer REGON 691695432, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie 50 tys. 
złotych; reprezentowaną przez 
1)  Andrzej Kraska – Prezes Zarządu 
zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym” 
 
a jednostką naukową1 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
reprezentowaną przez  
……………………………………………………………………………………………………………………… 
zwanym/ą w dalszej części „Wykonawcą”, 
zwanymi dalej „Stroną” lub łącznie „Stronami”. 
 
Przedstawiciele Stron Umowy niniejszym zaświadczają, że powołane wyżej pełnomocnictwa nie 
wygasły ani nie zostały odwołane, jak również nie nastąpiły żadne inne zmiany, które mogłyby mieć 
jakikolwiek wpływ na ważność zaciąganych przez nich zobowiązań.  
 
 

§ 1 
DEFINICJE 

1. Informacje chronione – obejmują informacje prawnie chronione takie jak: dane osobowe, (w 
rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 
2016r. poz. 922 z późń. zm. ), informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego 
(tj. nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne 
przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, w tym choćby nie były 
one oznaczone jako chronione w żaden sposób lub choćby przekazane były w formie ustnej), oraz 
tajemnice telekomunikacyjną (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo 
telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017r. poz. 1907 z późn. zm.); 

2. Projekt – oznacza prowadzone przez Zamawiającego postępowanie na wybór Wykonawców na 
wykonanie usługi „DORADZTWO I PRZEKAZANIE WIEDZY TECHNICZNEJ Z ZAKRESU PRAC 
BADAWCZO-ROZWOJOWYCH INTELIGENTNYCH SIECI” realizowanej w ramach projektu pn.: 
„UTWORZENIE CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWEGO INTELIGENTNYCH SIECI”. Projekt 
przeznaczony jest do realizacji w ramach współfinansowania przez Unię Europejską ze środków 
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 2.1. „Wsparcie inwestycji w 
infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”, nr wniosku o dofinansowanie: POIR.02.01.00-00-0025/17. 

                                                 
1  Należy odpowiednio uzupełnić w zależności od formy prawnej (wymagane dane: nazwa, siedziba, numer 

REGON, numer NIP, reprezentant). 
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§ 2 
PRZEDMIOT UMOWY 

Umowa reguluje zobowiązania Wykonawcy względem Zamawiającego w zakresie przetwarzania 
Informacji Chronionych oraz ich ochrony przed ujawnieniem, zniszczeniem i nieautoryzowaną 
modyfikacją, jak również odpowiedzialność Wykonawcy względem Zamawiającego za niewykonanie 
lub nienależyte wykonanie tych zobowiązań. 

 
 

§ 3 
OCHRONA INFORMACJI 

1. Wykonawca zobowiązuje się do:  
a) Zachowania w tajemnicy Informacji Chronionych, które zostały mu powierzone przez 

Zamawiającego lub powzięte w związku z realizacją Umowy, 
b) Przetwarzania udostępnionych Informacji Chronionych wyłącznie w celu w jakim zostały 

powierzone Wykonawcy, ich ochrony przed niepowołanym dostępem lub utratą, 
c) Podjęcia wszelkich środków ostrożności w celu zabezpieczenia uzyskanych Informacji 

Chronionych oraz nieprzekazywania oraz nieujawniania takich informacji jakiejkolwiek 
osobie trzeciej bez wyraźnej, uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Informacje Chronione nie stają się w żadnym przypadku własnością Wykonawcy. 
3. Wykonawca oraz każda osoba z Personelu Wykonawcy zobowiązana jest monitorować oraz 

informować Zamawiającego o każdym, sprzecznym z postanowieniami Umowy, przypadku 
postępowania z Informacjami Chronionymi, w tym zauważonych nieprawidłowościach w swoim 
otoczeniu. 

 
§ 4 

DOPUSZCZALNE PRZYPADKI UJAWNIENIA INFORMACJI 
1. Wykonawca może ujawnić Informacje Chronione wyłącznie: 

a) Swoim pracownikom, w zakresie, w jakim jest to potrzebne w ramach Projektu, 
b) Innej osobie po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego na piśmie pod rygorem 

nieważności,  
c) Organom administracji publicznej w zakresie wymaganym przez prawo, jednakże w takim 

przypadku Wykonawca uprzednio poinformuje Zamawiającego, umożliwiając Zamawiającemu 
podjęcie właściwych czynności mających na celu ochronę takich informacji. 

 
§ 5 

WYJĄTKI 
Nie będą przez Strony traktowane jako Informacje Chronione dane lub informacje, które: 

1) Zostały podane do wiadomości publicznej, przeznaczone do publikacji lub podlegające 
obowiązkowi podania do wiadomości publicznej ze względu na wymogi prawa. 

2) Znajdowały się w posiadaniu Wykonawcy przed ich ujawnieniem, pod warunkiem, że nie stały 
się one znane w wyniku naruszenia prawa lub naruszenia przez Wykonawcę zobowiązań 
wynikających z niniejszej Umowy lub jakiejkolwiek innej umowy zawartej przez Strony. 

 
§ 6 

KARA UMOWNA 
1. Wykonawca zapłaci na żądanie Zamawiającego karę umowną w wysokości 1 000,00 PLN (słownie 

jeden tysiąc PLN) za każdy przypadek naruszenia postanowień Umowy dotyczący Informacji 
Chronionych. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, do pełnej 
wysokości szkody, na zasadach ogólnych. 
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§ 7 
CZAS TRWANIA UMOWY 

Zobowiązanie Wykonawcy do zachowania poufności Informacji Chronionych w sposób określony  
w umowie jest ograniczone w czasie – obowiązuje do dnia 31.03.2023 roku to jest do końca 
trwania okresu trwałości Projektu i zakończenia realizacji Agendy badawczej Projektu. 
 

§ 8 
POSTANOWIENIE KOŃCOWE 

1. W zakresie nieuregulowanym Umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego. 
2. Ewentualne spory będą rozwiązywane polubownie. W przypadku, gdy nie będzie to możliwe, 

spory będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
3. Wszelkie zmiany Umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 
5. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – jednym dla 

Wykonawcy, jednym dla Zamawiającego. 
6. Umowa wchodzi w życie po jej podpisaniu przez obie Strony. 

 
 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY  WYKONAWCA 
 

 
 

 


