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Załącznik nr 1 

do zapytania ofertowego  

       nr 01/POIR.01.01.01-00-0005/20/2022 

       Umowa o zachowaniu poufności 

 

 

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI 

 

 

 

NINIEJSZA UMOWA                                              zawarta w dniu:   

POMIĘDZY 

 

(1) Tele – Fonika Kable Spółka Akcyjna, z siedzibą w Myślenicach, adresem przy ul. Hipolita 

Cegielskiego 1 (32 – 400), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie w XII Wydziale 

Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000491666, posiadającą NIP 6260004386, 

numer REGON 270543582 oraz kapitał zakładowy w wysokości 759.000.000,00 zł, w całości wpłacony, 

będącą dużym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym 

opóźnieniom w transakcjach handlowych,  

reprezentowaną przez: 

 

1.    

2.    

3.    

 

i  

 

 

(2) NAZWA PODMIOTU XXX którego siedziba/ adres znajduje się pod adresem 

 

 

PRZEDMIOT UMOWY: 

 

 

(A) Strony chcą rozpocząć rozmowy dotyczące  procesu zakupowego w projekcie POIR.01.01.01-00-

0005/20 (“Opracowanie innowacyjnych kabli wysokich napięć dedykowanych dla farm 

wiatrowych wykorzystujących barierowy efekt hybrydowych modyfikatorów poprawiających 

odporność na zjawisko drzewienia wodnego izolacji“)  z możliwością negocjowania wzajemnie 

umownego stosunku ("Cel") oraz w celu ujawnienia wzajemnie poufnych informacji 

(B) Strony są skłonne ujawnić te informacje na podstawie tego, że są chronione zgodnie z niniejszą 

Umową  

 

 

W związku z wzajemnymi przesłankami i przymierzami zawartymi w niniejszej Umowie Strona 

Ujawniająca i Strona Otrzymująca NINIEJSZYM UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE:  
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1)    W niniejszej Umowie termin "Strona Ujawniająca" ma zastosowanie do każdej ze stron, w 

stosownych przypadkach, jeżeli ujawnia ona informacje poufne drugiej stronie, a termin "Strona 

Otrzymująca" ma zastosowanie do każdej ze stron, stosownie do przypadku otrzymania Informacji 

Poufnych od drugiej strony. 

 

2) W niniejszej Umowie "Informacje poufne" oznaczają wszystkie ujawnione informacje (ustnie, 

pisemnie lub w jakikolwiek inny sposób, w tym między innymi uzyskane w wyniku demonstracji lub 

uzyskania dostępu do jakichkolwiek pomieszczeń, w których Strona Ujawniająca może prowadzić 

działalność) przez Stronę Ujawniającą stronie Otrzymującej, przed lub w dowolnym terminie  po 

dacie niniejszej Umowy, w tym między innymi informacje dotyczące działalności, procesów, planów 

lub intencji tej strony, informacji o produkcji, know-how, praw autorskich, praw do wzorów, 

tajemnic handlowych, możliwości rynkowych i spraw biznesowych, ale nie obejmują żadnej części 

takich informacji, która jest lub wchodzi do domeny publicznej w jakikolwiek sposób bez naruszenia 

niniejszej Umowy przez Stronę Otrzymującą lub jakąkolwiek osobę, której ujawnia; lub Strona 

Otrzymująca może pokazać że: 

 

i. był w ich posiadaniu lub był znany przez to, że był w trakcie korzystania z niego lub 

był zapisywany w aktach przed otrzymaniem od Strony Ujawniającej i nie został 

nabyty przez Stronę Otrzymującą od Strony Ujawniającej na podstawie obowiązku 

zaufania; lub 

 

ii. zostały opracowane niezależnie przez Stronę Otrzymującą bez uciekania się do 

Informacji Poufnych; lub 

 

iii. Strona Otrzymująca uzyskuje lub ma do dyspozycji źródło inne niż Strona 

Ujawniająca bez naruszenia przez Stronę Otrzymującą lub takie źródło 

jakiegokolwiek obowiązku zachowania poufności lub nieużywania; lub 

 

iv. jest ono w przyszłości dostarczane przez Stronę Ujawniającą stronie trzeciej bez 

ograniczeń w zakresie ujawniania lub wykorzystywania; lub 

 

v. jest ujawniana przez Stronę Otrzymującą za uprzednią pisemną zgodą Strony 

Ujawniającej. 

 

 

3) Każda ze Stron jest odpowiedzialna za wszelkie działania lub zaniechania jej spółek zależnych i 

wspólników oraz wszystkich urzędników, pracowników, pracowników, agentów lub profesjonalnych 

doradców takiej osoby, które stanowiłyby naruszenie niniejszej Umowy, gdyby została wykonana 

lub pominięta przez Stronę Otrzymującą. 
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4) W odniesieniu do Informacji Poufnych otrzymanych od drugiej strony lub od strony trzeciej w imieniu 

drugiej strony, Strona Ujawniająca i Strona Otrzymująca również uzgadniają w następujący sposób:  

 

i. poufne traktowanie Informacji Poufnych i wykorzystywanie ich wyłącznie do 

określonego celu; 

 

ii. nie kopiować ani nie zapisywać żadnej części Informacji Poufnych, z wyjątkiem 

przypadków, w jakich jest to racjonalnie konieczne do określonego celu; 

 

iii. ujawnianie Informacji Poufnych wyłącznie takim osobom decyzyjnym, pracownikom 

lub osobom trzecim, które mogą wymagać poznania Informacji Poufnych w 

określonym celu;  

 

iv. traktowania Informacji Poufnych z taką samą starannością i wystarczającą ochroną 

przed nieuprawnionym ujawnieniem, jak strona otrzymująca wykorzystuje do 

zachowania własnych informacji poufnych lub zastrzeżonych.  

 

5)   Po rozwiązaniu niniejszej Umowy, która ma formę pisemną, lub wygaśnięciu niniejszej umowy, 

Strona Otrzymująca zostaje ustanowiona lub na wniosek Strony Ujawniającej, Strona Otrzymująca: 

 

i. Niezwłocznie zwraca stronie Ujawniającej wszystkie dokumenty, materiały i zapisy 

oraz wszystkie kopie Informacji Poufnych i trwale usuwa wszelkie takie Informacje 

Poufne z wszelkich elektronicznych nośników danych lub pamięci; 

 

ii. pozostają związane klauzulą 4 bez ograniczeń w czasie 

 

6) Jeżeli strona nie wyegzekwuje w żadnym konkretnym przypadku prawa, jakie jej przysługuje na mocy 

niniejszej Umowy, nie uniemożliwia to jej egzekwowania tego prawa w przyszłości lub w 

jakimkolwiek innym przypadku 

 

7) Żadna ze stron nie przenosi umowy ani nie przenosi żadnych swoich praw lub obowiązków 

wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony. 

 

8) Niniejsza umowa nie przyznaje żadnych praw ani licencji na mocy praw własności intelektualnej 

każdej ze stron. 

 

9) Niniejsza umowa stanowi całość porozumienia między Stronami w zakresie ochrony informacji 

poufnych ujawnionych na jej podstawie. 
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10) Niniejsza umowa będzie interpretowana pod każdym względem zgodnie polskim prawem,  a strony 

niniejszym poddają się wyłącznej jurysdykcji sądów polskich. 

 

Podpisy upoważnionych przedstawicieli stron na powyższych danych: 

 

 

 

Dla:         

 

FIRMA XXX      Tele-Fonika Kable S.A.     

Nazwisko:       Nazwisko:  

Tytuł:        Tytuł:  

Data:        Data:

  

 


