UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI
zawarta dnia …………………………...... roku pomiędzy:
Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowym Instytutem Badawczym z
siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 01-673), ul. Podleśna 61, wpisanym do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000062756, NIP:
525-000-88-09 REGON: 000080507, zwanym dalej „Zamawiającym” lub „IMGW-PIB”,
reprezentowanym przez:
dr. inż. Przemysława Łagodzkiego – Dyrektora
a
…………………………………………………………………………………………………………..
zwanymi dalej „Stronami” lub „Stroną” niniejszej umowy, zwanej dalej „Umową”.
§ 1.
1. W związku z zapytaniem ofertowym dotyczącym wykonania projektów dostosowujących
Budynek A IMGW-PIB przy ul. Podleśnej 61 w Warszawie do obecnie obowiązujących
przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca zobowiązuje się do
zachowania w tajemnicy informacji poufnych Zamawiającego, niezależnie od formy
przekazania i ich źródła.
2. Przez informację poufną (dalej: „Informacja poufna”), Strony uznają każdą informację
uzyskaną podczas lub przy okazji wizji lokalnej obiektu Zamawiającego oraz
dokumentację techniczną przekazaną w celu sporządzenia oferty, mającą charakter
techniczny, technologiczny, handlowy, finansowy, organizacyjny i inny, która posiada
wartość dla Zamawiającego, a która jest możliwa do zidentyfikowania jako informacja
stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa i nie jest powszechnie znana.
3. Informacją poufną są w szczególności dokumenty, w tym także: plany handlowe,analizy,
opracowania, projekt, wzór, próbka, proces technologiczny, informacje o negocjacjach z
klientami i dostawcami, bazy danych, oprogramowanie urządzeń sterowanych
programowo i produkty stworzone w ten sposób, a więc między innymi: pliki cyfrowe,
wydruki, procedury, algorytmy, receptury, wzory lub usprawnienia, know-how, dowolną ich
część bądź frazę, które zostaną przekazane Wykonawcy lub uzyskane przez Wykonawcę
w ramach lub przy okazji współpracy, o której mowa w § 1 ust 1 Umowy.
§ 2.
Informacje poufne mogą zostać przekazane w szczególności w postaci: pisma, nośnika
elektronicznego, prezentacji, obserwacji różnych działań i procesów przeprowadzanych
przez Zamawiającego.
§ 3.
1. Zobowiązanie do zachowania w tajemnicy obejmuje również informacje, które zostały
ujawnione Wykonawcy przed zawarciem Umowy z zastrzeżeniem zachowania poufności.
2. Informacje poufne zostaną użyte i wykorzystane wyłącznie do celów, o których mowa
w § 1 ust 1 Umowy.
3. Strony zobowiązują się do odpowiedniego zabezpieczenia i ochrony przed kradzieżą,
utratą oraz przed dostępem osób nieuprawnionych do przekazanych Informacji poufnych.

§ 4.
1. Strony ustalają, że obowiązek zachowania poufności nie obejmuje informacji, które są
powszechnie znane z zastrzeżeniem, że nie stały się one powszechnie znane w wyniku
naruszenia postanowień Umowy.
2. Strony dopuszczają możliwość ujawnienia Informacji poufnych osobie trzeciej jedynie po
otrzymaniu uprzedniej zgody drugiej Strony w formie pisemnej, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Wykonawca zobowiązuje się do pouczania i informowania swoich pracowników,
współpracowników lub osób z którymi współpracuje, upoważnionych do korzystania
z Informacji poufnych, o obowiązku zachowania ich w tajemnicy, zgodnie z zasadami
określonymi w Umowie. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za wszelkie
naruszenia obowiązków wynikających z Umowy przez powyższe osoby.
4. Strony będą zwolnione z zachowania w tajemnicy Informacji poufnych, jeżeli obowiązek
ich ujawnienia wynika z obowiązujących przepisów prawa. W każdym takim przypadku
Strona będzie zobowiązana do:
1) natychmiastowego poinformowania drugiej Strony o obowiązku ujawnienia Informacji
poufnych lub też o dokonanym ujawnieniu ze wskazaniem zakresu ujawnienia i osoby
lub osób, na rzecz których ujawnienie ma nastąpić lub nastąpiło, o ile nie będzie to
sprzeczne z prawem,
2) ujawnienia tylko niezbędnej części Informacji poufnych,
3) podjęcia wszelkich możliwych działań celem zapewnienia, iż ujawnione Informacje
poufne będą traktowane w sposób poufny i wykorzystywane będą tylko dla celów
uzasadnionych celem ujawnienia.
§ 5.
1. Kopie Informacji poufnych mogą być tworzone wyłącznie w takim zakresie i ilości, jaka
jest uzasadniona celem, o którym mowa w § 1 ust 1 Umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się przechowywać wszelkie Informacje poufne wyrażone
w formie materialnej (w tym m.in. materiały w formie pisemnej, komputerowe nośniki
informacji) w sposób uniemożliwiający dostęp do tych informacji przez osoby
nieupoważnione.
3. Strony zobowiązują się do protokolarnego zwrotu wszelkich Informacji poufnych oraz
nośników zawierających Informacje poufne bezpośrednio po ich wykorzystaniu do celów,
o których mowa w § 1 ust 1 Umowy. Ponadto usunięte zostaną wszelkie informacje
poufne zawarte na nośnikach danych Strony, zawierające informacje poufne drugiej
Strony.
§ 6.
1. Każdorazowo w przypadku naruszenia postanowień Umowy przez Wykonawcę,
Zamawiający może wezwać Wykonawcę do zapłaty kary umownej w wysokości
20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) za każde takie naruszenie.
2. W przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Zamawiającego przekracza wysokość kary
umownej, o której mowa w ust. 1, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
§ 7.
Umowa obowiązuje zarówno w momencie udostępnienia Wykonawcy informacji poufnych, o
których mowa w § 1 ust. 1 Umowy, jak i w okresie dwóch lat od dnia ich udostępnienia,
Wszelkie zobowiązania w niej przewidziane stają się skuteczne począwszy od dnia zawarcia
Umowy, z zastrzeżeniem postanowienia § 3 ust 1 powyżej.
§ 8.
Wszystkie zawiadomienia, które są związane z Umową powinny być sporządzane w formie
pisemnej i przekazywane drugiej Stronie osobiście lub listem poleconym za potwierdzeniem
odbioru lub w formie elektronicznej i przesyłane pocztą elektroniczną z wykorzystaniem
bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem.
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§ 9.
Umowa stanowi całość i zastępuje wszystkie uprzednie uzgodnienia i ustalenia, ustne lub
pisemne pomiędzy Stronami Umowy, odnoszące się do jej przedmiotu.
§ 10.
1. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie.
2. Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygania sporów, wynikłych w związku
z realizacją Umowy. Spory, których nie uda się rozstrzygnąć polubownie, Strony
poddadzą pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby
Zamawiającego.
3. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące
przepisy prawa, w szczególności ustawy Kodeks cywilny.
4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze Stron.
Zamawiający

Wykonawca
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