
Załącznik nr 5 do zaproszenia 
do składania ofert w sprawie nr: BZ/190/2019 

 
 

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI 
 
 
zawarta w dn. ………………… 2019 roku („Umowa”), pomiędzy: 
 
Instytutem Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX” z siedzibą w Łodzi (90-505), przy ulicy  
M. Skłodowskiej – Curie 3, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Śródmieście  
w Łodzi – XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS: 0000060963, NIP: 724-000 -
02 -10, REGON: 00004750, który reprezentuje: 
 

dr hab. inż. Marcin H. Struszczyk – Dyrektor Instytutu 
zwanym dalej „zamawiającym” 
 
zwany dalej „Moratex” 
 
a 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 
 
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” 
 
 
zwanymi też dalej pojedynczo „Stroną” lub  łącznie ”Stronami”. 
 
W związku z rozpoczęciem pomiędzy Stronami Współpracy dotyczącej dzieła polegającego 
na wykonaniu usługi zgodnie z zapisami  zaproszenia do złożenia oferty nr BZ/190/2019 strony 
zgodnie postanawiają, co następuje: 
 

§ 1 
Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do zachowania w tajemnicy  
i nieujawniania innym osobom wszelkich informacji, które mogą stanowić Informacje Poufne, 
w szczególności wstępne założenia surowcowo-konstrukcyjne i poglądowe projekty graficzne 
dotyczące niniejszego zaproszenia do złożenia oferty, które mogą być przekazane  
w jakiejkolwiek formie. 
 

§ 2 
Wykonawca zobowiązuje się: 
a) chronić Informacje Poufne przed niedozwolonym użytkiem lub dostępem z zachowaniem 

co najmniej takiego stopnia staranności, w jakim chroni swoje własne Informacje Poufne, 
przy czym zakres ochrony w żadnym razie nie może być niższy niż uzasadniony  
w rozsądnym zakresie stopień ochrony, 

b) nie ujawniać Informacji Poufnych osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody 
Moratexu,  

c) używać Informacji Poufnych jedynie w ramach prawidłowego przygotowania oferty  
w niniejszym postępowaniu ogłoszonym przez Zamawiającego, 

d) udostępniać Informacje Poufne jedynie swoim upoważnionym pracownikom, po uprzednim 
ich pouczeniu o zachowaniu poufności, przy czym ponosi odpowiedzialność za zachowanie 
poufności przez w/w pracowników w rozumieniu niniejszej Umowy, należytej ochrony oraz 



zabezpieczenia Informacji Poufnych przed utratą, kradzieżą, uszkodzeniem, pogorszeniem 
i dostępem osób trzecich, nieuprawnionych do ich otrzymania, 

e) wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania własne, jak również 
działania osób, którymi się posługuje, 

f) nie zwielokrotniać Informacji Poufnych ani nie wprowadzać ich do materiałów roboczych, 
chyba że jest to niezbędne, i pod warunkiem że Informacje Poufne zostaną oznaczone jako 
Informacje Poufne, 

g)  niezwłocznego powiadomienia Moratexu o wymogu ujawnienia Informacji Poufnych,  
w przypadku, gdy będzie zobowiązany ujawnić Poufne Informacje, w zakresie 
dopuszczalnym przepisami prawa. 

 
 

§ 3 
1. Strony zgodnie ustalają, iż bez względu na wynik współpracy lub na każde pisemne żądanie 

Moratexu, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić wszystkie otrzymane 
materiały (utrwalone w dowolnej formie) zawierające informacje, zniszczyć ich kopie i kopie 
notatek, analiz, obliczeń i innych zestawień zawierających informacje oraz usuną je  
z pamięci komputerów w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie. 

2. Na żądanie Moratexu Wykonawca złoży niezwłocznie oświadczenie o wykonaniu 
zobowiązania, o którym mowa powyżej. 

 
§ 4 

Jeżeli Wykonawca byłby zobowiązany do ujawnienia Informacji Poufnych na podstawie 
wykonalnego wyroku/decyzji upoważnionego organu władzy, to natychmiast poinformuje 
Moratex o żądaniu i towarzyszących mu okolicznościach, o ile nie jest to zakazane przepisami 
prawa. Skonsultuje się z Moratexem w kwestii zasadności podjęcia kroków w celu odrzucenia, 
bądź zmniejszenia takiego żądania. 
 

§ 5 
Wykonawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Moratexu: 

a) złożyć żadnego wiążącego prawnie oświadczenia żadnej osobie trzeciej na temat 
rozmów i stosunków wiążących go z Moratexem, 

b) używać nazw, symboli graficznych lub znaków towarowych Moratexu. 
 

§ 6 
W jakimkolwiek wypadku naruszenia niniejszej Umowy, Wykonawca będzie obowiązany do 
podjęcia niezwłocznych, odpowiednich i wszechstronnych działań naprawczych celem 
przerwania naruszeń i zapobieżenia dalszemu naruszeniu interesu w zachowaniu poufności. 

 

§ 7 
1. Wykonawca zobowiązują się do pełnej i niezwłocznej współpracy, gdy niezbędne 

okaże się podjęcie czynności zmierzających do wyegzekwowania postanowień 
niniejszej umowy w związku z działaniami osób trzecich, do ochrony uprawnień 
dotyczących Informacji Poufnych, określonych przepisami prawa lub zasadami 
słuszności, albo do naprawienia szkód wynikających  
z niewłaściwego lub nieuprawnionego ujawnienia bądź wykorzystania Informacji 
Poufnych. 

2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę 
zobowiązań wynikających z postanowień niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązuje 
się, do zapłaty kary umownej w wysokości 20.000,00 PLN (dwadzieścia tysięcy 
złotych). 

3. Jeżeli wysokość szkody wyrządzonej ujawnieniem Informacji Poufnych przenosi 
wartość kary umownej dopuszcza się możliwość dochodzenia odszkodowania 
uzupełniającego do wysokości zaistniałej szkody. 



 
 

§ 8 
1. Umowa obowiązuje przez 5 lat od daty jej podpisania. Zobowiązanie się do zachowania 

tajemnicy informacji wynikające z niniejszej umowy, obowiązuje także po zakończeniu 
współpracy. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.   
3. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostanie uznane za 

nieważne lub bezskuteczne, nie spowoduje to nieważności lub bezskuteczności całej 
Umowy. 

 
 
 

§ 9 
1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub odnoszące się do jej naruszenia, 

zakończenia lub nieważności, które nie mogą być rozpatrzone polubownie w rozsądnym 
czasie, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby powoda. 

2. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch identycznych egzemplarzach, po jednym 
dla każdej ze Stron. 

3. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z chwilą podpisania. 
 

 

STRONY: 

 

 

............................................... 

 M O R A T E X 

 

............................................... 

W Y K O N A W C A 

 


