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Umowa o zachowaniu poufności 
zawarta dnia: ……….……………... w ……..……………………....… pomiędzy: 
E-CHO Sp. z o.o. z siedzibą w Choszcznie ul. Wolności 4, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem 0000194171, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w 
SZCZECIN-CENTRUM w Szczecinie, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 50000 NIP: 5941515236, 
REGON 812665053, reprezentowaną przez 
Seweryna Szymczaka – Prezesa Zarządu, 
zwaną dalej „Zamawiającym”. 
 
a 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
reprezentowaną przez: …………………………………………………………………………………… 
zwanym dalej „Wykonawcą”. 
 
w dalszej części niniejszej umowy zwanymi „Stroną” lub łącznie „Stronami”; 
niniejsza umowa w dalszej części zwana będzie „Umową". 
 
 

PREAMBUŁA 
ZWAŻYWSZY, że: 
Zamawiający opublikował w Bazie konkurencyjności dla projektów realizowanych po dniu 2 stycznia 2017 r. 
Zapytanie ofertowe dotyczące budowy sieci światłowodowej w ramach projektu Zapewnienie dostępu do 
szerokopasmowego Internetu w technologii światłowodowej na obszarze powiatu drawskiego” (dalej 
Projekt) na obszarze NGA na obszarze POPC01_321257, a Wykonawca jest zainteresowany złożeniem 
oferty na wykonanie Projektu, celem udostępnienia Wykonawcy danych i informacji szczegółowych, 
dotyczących Projektu, a stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego, Strony za konieczne 
uznały zawarcie niniejszej Umowy, określającej zasady i sposób ochrony tych danych i informacji. 
Strony zobowiązują się do wykonywania niniejszej Umowy w dobrej wierze i z najwyższą starannością, 
zachowaniem dobrych obyczajów kupieckich oraz zasad uczciwej konkurencji. 
Strony zgodnie postanawiają, co następuje: 
 

§1 
1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy Informacji poufnych Zamawiającego. 

2. Przez Informację Poufną Strony uznają każdą informację o charakterze technicznym, technologicznym, 
handlowym, finansowym, organizacyjnym, prawnym i innym dotyczącym Zamawiającego, przekazaną 
(udostępnioną) przez Zamawiającego Wykonawcy w czasie obowiązywania niniejszej Umowy i w związku z 
postępowaniem prowadzonym w wyniku Zapytania ofertowego nr 202/01/2017, w szczególności 
dokumenty przygotowane przez Zamawiającego i zawarte w nich dane oraz informacje dotyczące Projektu. 
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Przy czym na potrzeby niniejszej Umowy za informacje i dane stanowiące Informację poufną rozumie się 
jakąkolwiek wiadomość wyrażoną za pomocą pisma, obrazu, rysunku, znaku, dźwięku albo zawartą w 
urządzeniu, przyrządzie lub innym przedmiocie, a także wyrażoną w jakikolwiek inny sposób, która posiada 
wartość dla Zamawiającego, jako strony ujawniającej ją, a która jest możliwa do zidentyfikowania, jako 
potencjalnie informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa, nie jest powszechnie znana i została 
oznaczona przez Zamawiającego, jako stronę ujawniającą, jako Informacja poufna. 
3. Informacją poufną mogą być w szczególności dokumenty, które zostaną przekazane (udostępnione) 
Wykonawcy w związku z zainteresowaniem zgłoszonym Zamawiającemu w trybie procedury opisanej w 
Zapytaniu ofertowym, o którym mowa w preambule. 

 
§ 2 

1. Obowiązek Wykonawcy zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych obejmuje w szczególności zakaz ich 
udostępniania osobom trzecim z wyjątkiem osób, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. 
2. Wykonawca zobowiązuje się poinformować o obowiązkach wynikających z niniejszej Umowy wszystkie 
osoby, które z uwagi na udział w realizacji celu określonego w preambule niniejszej Umowy, będą miały 
styczność, w jakiejkolwiek formie, z Informacjami Poufnymi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
wszelkie naruszenia obowiązków wynikających z niniejszej Umowy przez osoby wyżej wskazane, jak za 
działania własne. 
 

§3 
1. Jeżeli nie będą wymagać tego przepisy obowiązującego prawa ani nie będzie to konieczne dla potrzeb 
wykonania Umowy, w czasie jej trwania Wykonawcy nie wolno bez uprzedniego wyraźnego pisemnego 
zezwolenia Zamawiającego w sposób bezpośredni ani pośredni ujawniać, przekazywać, udostępniać ani też 
wykorzystywać we własnym lub cudzym interesie Informacji Poufnych dotyczących Zamawiającego. 
2. Wykonawca nie będzie wykorzystywać jakichkolwiek informacji dotyczących złożonego zapytania i treści 
otrzymanych dokumentów (danych i informacji), związanych z niniejszą Umową oraz samej Umowy dla 
celów promocyjnych, reklamowych i marketingowych, oraz nie ujawni ww. okoliczności jak i faktu 
podpisania niniejszej Umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 
 

§4 
1. Wykonawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia, aby środki łączności 
wykorzystywane przez niego do odbioru, przekazywania oraz przechowywania Informacji Poufnych 
gwarantowały zabezpieczenie tychże Informacji przed dostępem osób trzecich, nieupoważnionych do 
zapoznania się z nimi. 
2. Wykonawca oświadcza, że dysponuje zabezpieczeniami umożliwiającymi zagwarantowanie poufności 
przekazywanych sobie Informacji. 
 

§5 
Obowiązek zachowania poufności wynikający z niniejszej umowy trwa przez cały okres trwania 
postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie Projektu oraz przez okres 3 lat po zakończeniu tego 
postępowania. 
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§6 
W przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązku zachowania poufności, Wykonawca 
zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego odszkodowania w pełnej wysokości 
poniesionej szkody. 
 

§ 7 
Niniejsza umowa jest jedyną umową zawartą pomiędzy Stronami w odniesieniu do przedmiotu niniejszej 
Umowy i określa całość porozumienia pomiędzy Stronami w zakresie przekazywania Wykonawcy Informacji 
Poufnych i ich ochrony. 
 

§ 8 
Na obowiązek nieujawniania Informacji Poufnych nie będą miały wpływu upadłość, przejęcie, cesja, 
przyłączenie, przekształcenie lub procedura zajęcia, zainicjowane przez lub wobec Wykonawcy, jak również 
odrzucenie jakiejkolwiek umowy zawartej pomiędzy Stronami, przez Syndyka masy upadłości Wykonawcy, 
lub przez Wykonawcę, jako dłużnika, lub w jakichkolwiek podobnych okolicznościach zgodnie z 
obowiązującym prawem. 
 

§ 9 
Wykonawca, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, nie może dokonać cesji niniejszej 
Umowy. 
 

§11 
1. Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia związane z niniejszą Umową dokonywane będą na piśmie pod 
rygorem nieważności. 
2. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
3. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszej Umowy znajdują zastosowanie odpowiednie 
przepisy polskiego kodeksu cywilnego i innych ustaw. 
4. Wszelkie spory mogące powstać pomiędzy Stronami w związku z realizacją niniejszej Umowy Strony będą 
rozstrzygać polubownie w drodze dwustronnych rozmów. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia przez 
Strony na drodze polubownej w ciągu 30 (trzydziestu) dni ewentualne spory rozstrzygać będzie właściwy 
rzeczowo i miejscowo sąd powszechny w Szczecinie. 
5. Niniejsza Umowa wchodzi w życie po jej podpisaniu przez obie Strony. 
6. Niewykonanie przez którąkolwiek ze Stron przysługującego na podstawie niniejszej Umowy 
jakiegokolwiek uprawnienia lub kompetencji nie oznacza zrzeczenia się ani też ograniczenia danego prawa 
lub innych przysługujących Stronie praw. Jednorazowe lub częściowe tylko wykonanie danego prawa nie 
wyklucza jego ponownego lub dodatkowego wykonania. Zrzeczenie się jednego prawa nie oznacza 
zrzeczenia się jakiegokolwiek innego prawa przyznanego na podstawie niniejszej Umowy. 
7. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch oryginalnych jednobrzmiących egzemplarzach po jednym 
dla każdej ze Stron. 
 

..………………………..         ……………………… 

Zamawiający          Wykonawca 
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