
 
Załącznik nr 4 do zaproszenia  

do składania ofert w sprawie nr: BZ/030/2020 

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI 
zawarta Łodzi,  dnia ................................., pomiędzy: 
Instytutem Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”, instytutem badawczym, 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, KRS: 0000060963, 
NIP: 724-000-02-10, REGON: 00004750, zwanym w dalszej części umowy „ITB MORATEX” 
reprezentowany przez: 
dr hab. inż. Marcina Struszczyka, prof. ITB „MORATEX” - Dyrektora 
a 
 
...................................... 
reprezentowaną przez: 

1. ..................................................... 
2. …………………………………………………. 

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”, 
 
zwanymi dalej łącznie „Stronami”. 
 

§ 1 
1. Umowa została zawarta w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia  

Wykonawcy na wykonanie usługi obejmującej wykonanie kamizelek 
przeciwuderzeniowych OPP-4/K z ochraniaczami barku i ramienia OPP-4/O zgodnie ze 
szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia z dnia 11.02.2020 oraz zgłoszeniem 
przez Wykonawcę wniosku do ITB MORATEX  o przekazanie, udostępnienie 
dokumentów, materiałów, danych, raportów oraz informacji (zwanych dalej łącznie 
„Treściami”) wykorzystanych w trakcie wykonywania dzieła. 

2. Z uwagi na konieczność uzyskania przez Wykonawcę dostępu do Treści 
kwalifikowanych przez ITB MORATEX jako Informacje poufne, istnieje potrzeba 
ochrony tych Treści przed ujawnieniem lub wykorzystaniem, w związku z czym Strony 
zawierają niniejszą umowę o zachowaniu poufności. Dla uniknięcia wątpliwości Strony 
zgodnie ustalają, że poszczególne Treści ITB MORATEX nie muszą być oznaczone w 
sposób wskazujący na ich poufny charakter. 

3. Strony oświadczają, iż w przypadku gdyby przekazanie lub udostępnienie Treści okaże 
się być koniecznym do prawidłowego wykonania indywidualnej umowy łączącej ITB 
MORATEX  z Wykonawcą niniejsze zastrzeżenie poufności nie będzie podnoszone do 
uchylenia się od wykonania ciążących na Stronach zobowiązań. W takim bowiem 
przypadku Strony niezwłocznie podejmą rozmowy celem ustalenia zakresu i trybu 
przekazania lub udostępnienia Treści celem efektywnej realizacji przedmiotu łączącej 
Strony. 

4. Wykonawca oświadcza, iż jest świadomy, że w związku z dalszym procedowaniem 
może mieć dostęp do zastrzeżonych i poufnych Treści stanowiących tajemnicę ITB 
MORATEX oraz innych newralgicznych dokumentów, materiałów, danych, raportów, 
informacji lub opinii stanowiących tajemnice osób/podmiotów trzecich. Wykonawca 
oświadcza ponadto, iż jest świadomy, że wszelkie prezentowane, przekazywane lub 
udostępniane mu Treści stanowią tajemnicę handlową/przedsiębiorstwa i jakiekolwiek 
ich nieuprawnione użycie lub ujawnienie może wyrządzić szkodę  ITB MORATEX  lub 
osobom/podmiotom trzecim. 
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§ 2 
1. Ochronie na podstawie niniejszej umowy podlegają wszelkie Treści, w tym objęte 

zakresem tajemnicy przedsiębiorstwa ITB MORATEX, w rozumieniu art. 11 ust. 4 
Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. Z 
2019 r. poz. 1010) i to (niezależnie od tego czy ITB MORATEX podjął odpowiednie kroki 
w celu ochrony tych Treści), zwane dalej Informacją poufną. 

2. Przez „Informacje Poufne” rozumie się informacje, w szczególności stanowiące 
tajemnicę przedsiębiorstwa ITB MORATEX, ujawnione Wykonawcy w trakcie podjętej 
współpracy lub w związku z tą współpracą, a także informacje, do których Wykonawca 
mimowolnie lub w inny sposób uzyskał dostęp np. podczas spotkań, wizyt w zakładach, 
laboratoriach i/lub siedzibie ITB MORATEX, dotyczące w szczególności: 

a. know – how, projektów, specyfikacji, dokumentów oraz wszelkich danych 
handlowych, finansowych, organizacyjnych, technicznych, technologicznych,                      
i innych,  

b. danych stanowiących tajemnicę prawnie chronioną, które obejmują  
w szczególności dane osobowe klientów i pracowników ITB MORATEX,  

c. danych ekonomicznych i prawnych Strony Ujawniającej,  
d. wszelkich informacji dotyczących Strony Ujawniającej, nie podanych do 

wiadomości publicznej, a uzyskanych aktualnie lub w przyszłości w związku  
z podjętą współpracą,  

- niezależnie od postaci i formy, w jakiej zostały one Wykonawcy powierzone lub 
przekazane (w jakiej otrzymała do nich dostęp); 

3. Za informacje poufne rozumie się także: 
a.  wszelkie dane i informacje dotyczące inwestycji, projektów, koncepcji, 

planów, rysunków technicznych, rozwiązań technologicznych i technicznych, 
materiałów i zamierzeń biznesowych oraz sam fakt realizacji lub zamiaru 
realizacji określonych inwestycji, projektów, koncepcji, planów, rysunków 
technicznych, rozwiązań technologicznych i technicznych, materiałów  
i zamierzeń biznesowych; 

b. wszelkie dokumenty i materiały dotyczące inwestycji, projektów, koncepcji, 
planów, rysunków technicznych, rozwiązań technologicznych i technicznych, 
materiałów i zamierzeń biznesowych niezależnie od ich charakteru i sposobu 
opracowania, w tym w szczególności sprawozdania, raporty, rysunki, rzuty, 
schematy, memoranda, prezentacje, wyniki badań, zestawienia, notatki oraz 
analogiczne opracowania; 

c. wszelkie Treści dotyczące ITB MORATEX, niezależnie od ich charakteru, 
zakresu i sposobu opracowania, w tym wszelkie treści o charakterze 
technologicznym, handlowym, marketingowym, prawnym, finansowym, 
organizacyjnym, know-how lub analogicznym, w szczególności: 

•  wszelkie treści rozmów z osobami reprezentującymi podmiot oraz 
kontrahentów lub parterów biznesowych ITB MORATEX, a także 
zapadłe ustalenia; 

• wszelkie treści dotyczące struktury organizacyjnej, zakresów 
odpowiedzialności, danych osobowych oraz związane  
z korespondencją w formie pisemnej lub elektronicznej; 

• wszelkie treści dotyczące działalności operacyjnej podmiotu, w tym                      
w szczególności dotyczące procedur wewnętrznych, sposobów 
działania, relacji z kontrahentami lub partnerami biznesowymi;  



 
Załącznik nr 4 do zaproszenia  

do składania ofert w sprawie nr: BZ/030/2020 

• wszelkie treści dotyczące stanu podmiotu w tym w szczególności 
sprawozdania, raporty, rysunki, szkice, wyniki badań, notatki  
i schematy oraz analogiczne opracowania; 

• wszelkie inne treści opracowane przez ITB MORATEX  lub na jego 
zlecenie na potrzeby własne lub na potrzeby kontrahentów/partnerów 
biznesowych, nawet jeżeli przeznaczone są wyłącznie dla celów 
wewnętrznych; 

d. wszelkie Treści dotyczące obecnych i przyszłych kontrahentów i partnerów 
biznesowych Zamawiającego niezależnie od ich charakteru, zakresu i sposobu 
opracowania, w tym wszelkie treści o charakterze technologicznym, 
handlowym, marketingowym, prawnym, finansowym, organizacyjnym, know-
how lub analogicznym; 

e. wszelkie Treści nie wchodzące w zakres opisany powyżej, które zostały 
przekazane Wykonawcy z zastrzeżeniem (nawet dorozumianym) poufności, 
niezależnie od ich charakteru, zakresu i sposobu opracowania. 

4. Strony ustalają, że ochroną na mocy niniejszej umowy objęte są także te treści, które 
przekazywane są Wykonawcy bezpośrednio prze podmioty/osoby trzecie, jeżeli to ma 
związek z bieżącą lub planowaną współpracą Wykonawcy z ITB MORATEX, niezależnie 
od ich charakteru, zakresu i sposobu opracowania oraz przekazania/udostępnienia. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich Informacji 
poufnych i Treści, niezależnie od formy ich przekazania, nośnika i źródła, uzyskanych w 
związku  z prowadzoną przez Strony współpracą. 

6. Wykonawca zobowiązuje się bez żadnych dodatkowych warunków, ograniczeń ani 
zastrzeżeń, że bez uprzedniej zgody ITB MORATEX wyrażonej w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności: 

a. nie przekaże, udostępni ani nie ujawni jakiegokolwiek elementu Treści 
osobom/podmiotom trzecim w jakiejkolwiek formie i w jakimkolwiek zakresie; 

b. będzie dbał o bezpieczeństwo wszelkich Treści oraz chronił je przed kradzieżą, 
uszkodzeniem, utratą lub nieuprawnionym dostępem. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do niewykorzystywania Treści ujawnionych przez ITB 
MORATEX, w celu innym niż wynikający z realizacji indywidualnej umowy na usługę 
wyszczególnioną w §  1 ust. 1 niniejszej umowy. 

8. ITB MORATEX  pozostanie jedynym właścicielem Treści ujawnionych Wykonawcy. 
9. Strony zgodnie postanawiają, iż w związku z ujawnieniem Treści na podstawie 

niniejszej umowy, nie zostaje udzielona Wykonawcy, żadna koncesja lub inne 
uprawnienie związane               z prawem patentowym, autorskim lub innym prawem 
do własności intelektualnej. 

10. Niniejsze zobowiązanie Wykonawcy obowiązuje w trakcie łączącej strony 
indywidualnej umowy oraz przez okres 10 lat po rozwiązaniu/wygaśnięciu umowy 
między Stronami w jakimkolwiek trybie oraz z jakiejkolwiek przyczyny. 

11. Strony zgodnie ustalają, iż w przypadku zakończenia współpracy wynikającej  
z realizacji indywidualnej umowy lub na każde pisemne żądanie ITB MORATEX, 
Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni zwrócić 
wszystkie otrzymane od ITB MORATEX  materiały (utrwalone w dowolnej formie) 
zawierające Treści, zniszczyć ich kopie i kopie notatek, analiz, obliczeń i innych 
zestawień zawierających takie Treści oraz usunąć je  z pamięci komputerów lub innych 
nośników danych w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie. 
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12. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę, 
zobowiązań wynikających z postanowień niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje 
się, że uczyni wszystko, aby doprowadzić do zaprzestania naruszeń zasad poufności 
określonych                                      w umowie wraz z usunięciem skutków naruszeń. 

13. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę, 
któregokolwiek z zobowiązań wynikających z postanowień niniejszej umowy 
Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty ITB MORATEX  kary umownej w wysokości 
20.000,00 zł. Zapłata kary umownej w trybie, o którym mowa w zdaniu 
poprzedzającym nie wyłącza ewentualnych roszczeń ze strony ITB MORATEX  wobec 
Wykonawcy, jeśli zapłacona kara umowna nie pokryje całości wyrządzonej szkody. 

14. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkodę spowodowaną własnym 
działaniem lub zaniechaniem, jak również działaniem osób, którymi się posługuje. 

 
§ 3 

1. Wykonawca oświadcza, iż posiada i stosuje własne procedury w celu zapobiegania 
przekazywaniu, ujawnieniu czy wykorzystywaniu poufnych informacji przez osoby 
nieupoważnione. Wykonawca będzie stosować wskazane własne procedury w 
odniesieniu do Treści. 

2. Zobowiązania Wykonawcy określone w § 1 i 2 obejmują w szczególności: 
a. Zastosowanie zasad ścisłej poufności w stosunku do Treści, 
b. Kontrolę przekazywania Treści w przypadku ujawniania osobom związanym 
bezpośrednio z Wykonawcą (pracownicy, personel współpracujący i 
współpracujący prawnicy włącznie z ich pracownikami), 
c. Ochronę Treści uwzględniającą w szczególności, ochronę dokumentów 
zawierających Informacje poufne, ochronę systemu i sieci teleinformatycznych, 
w których Informacje poufne są gromadzone i przechowywane, kontrolę 
przepływu dokumentów oraz kontrolę wszelkich innych sposobów 
przechowywania danych zawierających takie informacje, 
d. Składowanie Treści w sposób uniemożliwiający dostęp nieupoważnionym 
osobom. 
e. Nieujawnianie Treści jakiejkolwiek nieupoważnionej osobie trzeciej przed 
uprzednim uzyskaniem pisemnej zgody ITB MORATEX  i podpisaniem przez 
osobę trzecią umowy o zachowaniu poufności, 
f. Nieprzetwarzanie Treści, za wyjątkiem celów związanych z nawiązaniem 
współpracy                   z ITB MORATEX . 

3. Wykonawca niezwłocznie poinformuje na piśmie ITB MORATEX  o jakimkolwiek 
naruszeniu, czy zagrożeniu naruszenia obowiązku zachowania poufności określonego 
niniejszą umową. 
 

§ 4 
1. Obowiązkiem zachowania poufności nie są objęte  następujące przedsięwzięcia: 

a. przekazywanie Treści osobie trzeciej wskazanej przez ITB MORATEX   
w oświadczeniu złożonym na piśmie; 

b. przekazywanie Treści pracownikom i/lub doradcom Zamawiającego; 
c. ujawnienie Treści organom administracji publicznej, sądom lub innym 

trybunałom, które są uprawnione na mocy obowiązujących przepisów do żądania 
lub posiadania prawa do dostępu do takiego rodzaju informacji lub w przypadku 
sporu. 
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2. Jeżeli organ administracji publicznej, sąd lub inny trybunał określony w § 4 ust. 1 pkt. c 
zażąda od Wykonawcy zaprezentowania jakiejkolwiek części Treści lub umożliwienia 
dostępu do tych informacji, Wykonawca niezwłocznie poinformuje ITB MORATEX  na 
piśmie. 

 
§ 5 

Dane osobowe zbierane są dla potrzeb realizacji umowy. Administratorem danych jest 
Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX” z siedzibą w Łodzi (90-505) przy ul. M. 
Skłodowskiej-Curie 3. Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość pod e-mail: 
itb@moratex.eu lub zadzwoń pod numer tel. 42 637-37-10. Inspektorem Ochrony Danych 
jest Mateusz Gajdacz. Aby skontaktować się z nim, wyślij wiadomość pod e-mail: 
mgajdacz@moratex.eu lub zadzwoń pod numer tel. 42 637-37-10. Dane będą 
przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu. Osobie, której dane dotyczą 
przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia 
danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest 
dobrowolne, ale stanowi warunek zawarcia umowy. 

 
§ 6 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
2. W przypadku, gdy którekolwiek postanowienie umowy lub postanowienia zawarte                          

w załącznikach do umowy są lub powinny być nieważne w całości lub części, nie 
wpłynie to na ważność pozostałych postanowień. Postanowienia nieważne będą 
zastąpione przez Strony postanowieniami ważnymi niezwłocznie po ustaleniu ich 
nieważności. 

3. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
dla Stron. 

4. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy prawa polskiego w 
szczególności Kodeksu Cywilnego. 

5. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd właściwy dla siedziby ITB 
MORATEX.  

 
 
 

...............................................                                                  ............................................... 
        ITB   MORATEX                                                                                  WYKONAWCA 

 


