
Strona 1 z 2 

 

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI 
 
zawarta w _____________  dnia __________________ roku, pomiędzy:  
 
Fundacją Platforma Przemysłu Przyszłości z siedzibą w Radomiu przy ul. Tarnobrzeskiej 9, 
26-613 Radom, wpisaną do  Rejestru Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i 
Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w 
Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod 
numerem KRS 0000784300, REGON: 383266132, NIP: 7962990469 zwaną w dalszej części 
Umowy „FPPP”, którą reprezentują: 
Aleksandra Ścibich – Kopiec – Prezes Zarządu 
Dawid Solak – Członek Zarządu 
  
a 
 
_______________ 
zwaną dalej: „Kontrahentem”  
 
zwanymi dalej łącznie „Stronami” lub indywidualnie „Stroną” 
 
Zważywszy, że 

1. FPPP zamierza przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia, którego 
przedmiotem będzie realizacja badania typu Social Network Analysis; 

2. Strony zamierzają podjąć negocjacje dotyczące ewentualnego udzielenia zamówienia 
Kontrahentowi; 

3. w celu właściwego rozpoznania przez Kontrahenta potrzeb i wymagań FPPP konieczne 
będzie przekazanie Kontrahentowi informacji poufnych dotyczących FPPP; 

Strony postanowiły zawrzeć umowę o następującej treści: 
 

§ 1 
Ilekroć w niniejszej Umowie jest mowa o Informacjach Poufnych należy przez to rozumieć 
wszelkie informacje noszące znamiona poufności lub dane dotyczące działalności Strony 
ujawnione przez FPPP Kontrahentowi w trakcie negocjacji na piśmie lub ustnie lub przy 
wykorzystaniu jakichkolwiek innych środków, a stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
(Dz.U.2020 poz. 1913), jednakże z wyłączeniem informacji albo danych: 

a) które są lub staną się publicznie dostępne w jakikolwiek sposób bez naruszenia 
niniejszej Umowy przez Kontrahenta lub  

b) w stosunku do których Kontrahent może wykazać, że były w jego posiadaniu lub były 
mu znane poprzez ich wykorzystywanie lub zapis w aktach albo komputerach lub na 
innych nośnikach przed uzyskaniem od FPPP i nie zostały uprzednio uzyskane przez 
Kontrahenta od FPPP z zastrzeżeniem ich poufnego charakteru, albo zostały 
uzyskane przez Kontrahenta w jakimkolwiek czasie zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa, niezależnie od informacji ujawnionych przez FPPP; lub  

c) które Kontrahent uzyskał ze źródła innego niż od FPPP bez naruszenia żadnego 
zobowiązania do zachowania poufności i przepisów obowiązującego prawa; lub  

d) które zostaną dostarczone przez FPPP bez ograniczeń w zakresie ujawniania lub 
wykorzystania; lub  

e) które zostaną ujawnione przez Kontrahenta po uprzednim uzyskaniu zgody FPPP. 
 
 
 

§ 2 
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1. Kontrahent zachowa Informacje Poufne w tajemnicy i w stosunku do nich podejmie takie 
same środki ostrożności oraz takie same środki zabezpieczające, jak te stosowane w 
stosunku do własnych Informacji Poufnych, i w stosunku do których Kontrahent 
gwarantuje, że zapewniają one odpowiednią ochronę przed nieupoważnionym 
ujawnieniem, kopiowaniem lub wykorzystaniem Informacji Poufnych. 

2. Kontrahent zapewnia, iż ujawnianie Informacji Poufnych ograniczone będzie do tych 
pracowników lub współpracowników Kontrahenta, którym wiedza taka jest niezbędna dla 
wzajemnej współpracy Stron.  

3. Wszelkie Informacje Poufne oraz ich kopie zostaną zwrócone FPPP w ciągu dziesięciu dni 
od otrzymania przez Kontrahenta pisemnego żądania od FPPP. 

 
§ 3 

1. Kontrahent nie przekaże Informacji Poufnych, ani w całości ani w części, żadnej osobie 
trzeciej (z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej) i będzie wykorzystywał te Informacje wyłącznie w 
związku ze negocjacjami z FPPP, a także nie wykorzysta tych Informacji ani żadnej ich 
części komercyjnie ani w jakimkolwiek innym przypadku nie związanym z negocjacjami z 
FPPP bez uprzedniej pisemnej zgody FPPP.  

2. Obowiązek określony w ust. 1 powyżej nie wyłącza możliwości ujawnienia przez 
Kontrahenta każdej Informacji Poufnej jeśli będzie to konieczne ze względu na wymogi 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Jednakże nawet i w takim przypadku 
Kontrahent - w zakresie w jakim to będzie możliwe – będzie miał obowiązek zawiadomić 
FPPP o konieczności ujawnienia Informacji Poufnych, co najmniej dwa dni robocze przed 
takim ujawnieniem.  

 
§ 4 

Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie nakłada na którąkolwiek ze Stron obowiązku 
nawiązania stosunków gospodarczych, ani nie uniemożliwia, nie narusza i nie ogranicza 
uprawnień żadnej ze Stron do dalszego prowadzenia swojej działalności.  
 

§ 5 
Niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas prowadzenia negocjacji między Stronami 
dotyczącymi zamówienia na realizację badania typu Social Network Analysis. Postanowienia 
§ 1, 2 i 3 pozostają w mocy przez okres 5 lat od zawarcia niniejszej Umowy.  

 
§ 6 

Prawa i obowiązki Stron wynikające z niniejszej Umowy nie mogą zostać przeniesione ani w 
całości ani w części na żaden inny podmiot bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony. 
Powyższy zakaz nie dotyczy przejścia praw i obowiązków jednej ze Stron na inny podmiot w 
drodze sukcesji generalnej. 

 
§ 7 

1. Niniejsza Umowa reguluje całość praw i obowiązków Stron związanych z korzystaniem i z 
ochroną Informacji Poufnych oraz zastępuje wszelkie uprzednie uzgodnienia i 
porozumienia Stron w tym względzie.  

2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

3. Do niniejszej Umowy stosuje się prawo polskie.  
4. Umowa niniejsza została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

dla każdej ze Stron. 
 

FPPP:       KONTRAHENT: 
 


