UMOWA O POUFNOŚCI
zawarta w Sosnowcu, w dniu ……………….2014 roku pomiędzy:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………,reprezentowaną/ym/ymi przez:


……………………………………………… - ………………………………………………,



……………………………………………… - ………………………………………………,

zwaną/ym/ymi dalej Oferentem,
a
Andrzej Tracz będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą "Tracz Centrum
Ogrodnicze" Andrzej Tracz, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z
siedzibą w Łodzi, ul. Przedwiośnie 29, 91-490 Łódź, NIP: 7261399938, REGON: 471711331,
reprezentowaną przez:
– Andrzeja Tracza – Właściciela,
zwanego dalej Zamawiającym,
zwanymi łącznie w dalszej części umowy „Stronami”
o następującej treści:
Zważywszy na to, że Strony będą współpracować w kontekście przygotowania oferty przez Oferenta
w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 01/2014 skierowane przez Zamawiającego, a co za tym idzie
Zamawiający na prośbę Oferenta może ujawniać pewne specyfikacje, informacje o oprogramowaniu
i inne informacje organizacyjne i techniczne o przedsiębiorstwie własnym lub współpracujących
partnerów biznesowych, które mogą stanowić tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zostaje zawarta niniejsza umowa, której
przedmiotem jest określenie obowiązków mających pozwolić na zachowanie poufności wszelkich
informacji i ustalenia zasad odpowiedzialności na wypadek ich ujawnienia.
W związku z powyższym uzgodniono co następuje:
§ 1. Przedmiot Umowy
1. Oferent zobowiązuje się:
a) zachować w ścisłej tajemnicy wszelkie informacje techniczne, technologiczne, prawne
i organizacyjne, dotyczące drugiej Strony lub uzyskane od drugiej Strony – niezależnie od formy
przekazania tych informacji i ich źródła;
b) wykorzystywać informacje jedynie w celach przygotowania oferty;
c) podjąć wszelkie niezbędne kroki dla zapewnienia, że żadna z osób otrzymujących informacje nie
ujawni tych informacji, ani ich źródła, zarówno w całości, jak i w części stronom trzecim bez
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uzyskania uprzedniego wyraźnego upoważnienia na piśmie od Zamawiającego, której informacja
lub źródło informacji dotyczy;
d) nie kopiować, nie powielać ani w jakikolwiek sposób nie rozpowszechniać jakichkolwiek części
otrzymanych informacji od Zamawiającego;
e) traktować jako poufne informacje, co do których zachodzi podejrzenie że mogą być informacjami
poufnymi, aż do momentu określenia ich statusu;
f) traktować informacje poufne zgodnie z ich specyfiką i chronić je przynajmniej w ten sam sposób
i w tym samym stopniu w jakim Strony chronią swoje własne informacje tego typu, przy czym
informacje obejmujące dane osobowe lub stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, Oferent
zobowiązany jest chronić w sposób przewidziany dla ochrony tych informacji przez
Zamawiającego, w stopniu w jakim Zamawiający ochrania te informacje.
2. Obowiązki wynikające z ust. 1 znajdują zastosowanie wobec właścicieli, pracowników,
podwykonawców, konsultantów, reprezentantów Oferenta oraz innych osób mających dostęp do
informacji przekazanych przez Zamawiającego w związku z przygotowaniem oferty.
§ 2. Odpowiedzialność
1. Z chwilą wygaśnięcia Umowy lub ustania celu dla jakiego została ona zawarta, obie Strony
zobowiązują się do całkowitego usunięcia wszystkich informacji poufnych otrzymanych na mocy
umowy o poufności. Mimo wygaśnięcia umowy, każda ze Stron zobowiązuje się zachować nadal
obowiązki wynikające z umowy w zakresie nie ujawniania informacji udostępnionych jej przez drugą
stronę, przez okres 36 miesięcy, licząc od daty wygaśnięcia umowy. Dane prawnie chronione,
w szczególności takie jak dane osobowe oraz informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
zachowują walor poufności bez względu na upływ czasu.
2. W razie naruszenia obowiązków wynikających z niniejszej umowy, niezależnie od żądania
naprawienia szkody na warunkach ogólnych, każda ze Stron może domagać się za każdorazowe
naruszenie poufności kary umownej w wysokości 50000,00 (słownie: pięćdziesięciu tysięcy) złotych,
od Strony winnej naruszenia obowiązku zachowania poufności.
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§ 3. Postanowienia dodatkowe
Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej Umowy lub z nią związane będą rozstrzygane przez
Strony polubownie w drodze negocjacji. W przypadku niemożności polubownego rozstrzygnięcia
sporu zostanie on przedłożony przez którąkolwiek Stronę do rozstrzygnięcia Sądowi Powszechnemu,
właściwemu dla siedziby Zamawiającego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy prawa polskiego.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy, pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie
pisemnej.
Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze Stron.
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