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Załącznik nr 11 do SIWZ 

 

UMOWA O ZACHOWANIE POUFNOŚCI 

 

zawarta __________ w _________________ pomiędzy: 

 

Muzeum Warszawy z siedzibą w Warszawie na Rynku Starego Miasta 28 (00-272 Warszawa), 

wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta m. st. Warszawy, 

pod numerem RIK/8/2000/SPW, posiadającym REGON 016387044, posługującym się NIP 

5251290392,  

które reprezentuje: 

Pani Ewa Nekanda-Trepka – Dyrektor Muzeum; 

przy kontrasygnacie: 

Pani Krystyna Salamonik-Latos – Główna Księgowa; 

zwane dalej „Muzeum“ lub „Ujawniającym” 

 

a 

 

___________________________________________________________________________ 

reprezentowaną przez: 

 

___________________________________________________________________________  

zwaną/zwanym dalej: „Wykonawcą” lub „Otrzymującym” 

 

o treści następującej: 

 

Preambuła 

 

Zważywszy, że Strony pragną nawiązać w przyszłości współpracę, i w tym celu będą 

wymieniać informacje związane ze swoją działalnością, w tym informacje o charakterze 

poufnym Strony zawierają niniejszą Umowę. 

 

§ 1. Definicje 

Użyte w umowie określenia oznaczają: 

 

1. Informacje Poufne – wszelkie informacje dotyczące Muzeum w zakresie konstrukcji, 

treści, układu, kodu, designu, layout’u i innych informacji o e-Katalogu zbiorów Muzeum, 

o cyfrowym repozytorium zbiorów iArt oraz o tym projekcie, jak również informacje 

dotyczące infrastruktury teleinformatycznej Muzeum, a także informacje stanowiące 



   MW/ZP/15/PN/2019 
 

________________ 

Muzeum Warszawy 

Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa 

tel. (+48) 22 277 43 91 / (+48) 22 277 43 92 

www.muzeumwarszawy.pl / sekretariat@muzeumwarszawy.pl                                                                                                   

tajemnicę przedsiębiorstwa Muzeum w rozumieniu ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 

2. Ujawniający – Strona, która przekaże drugiej Stronie Informację Poufne,  

3. Otrzymujący – Strona, która otrzyma od drugiej Strony Informacje Poufne, w tym jej 

pracownicy, współpracownicy i inne podmioty połączone z nią jakimkolwiek węzłem 

prawnym,  

4. Osoba Trzecia – podmiot inny niż Strony, 

  

§ 2. Zachowanie poufności 

 

1. Strony zobowiązują się: 

a) zachować w ścisłej tajemnicy wszelkie Informacje Poufne, nie wykorzystywać ich, 

nie ujawniać i nie udostępniać pośrednio lub bezpośrednio w jakichkolwiek innych 

celach (prywatnych jak i służbowych), niż ścisła realizacja następującego celu: udział 

w przetargu _____________________ oraz ewentualnie realizacja umowy zawartej w 

wyniku wyrania przetargu („Zadanie”)  

b) usunąć ze wszystkich nośników i urządzeń (komputery, dyski zewnętrzne, pendrive 

itp.) niezwłocznie po realizacji Zadania wszelkie dokumenty, materiały i Informacje 

Poufne, 

2. Zobowiązania, o których mowa w ust. 1 powyżej nie dotyczą informacji: 

a) które są lub staną się publicznie dostępne w jakikolwiek sposób bez naruszenia 

niniejszej Umowy przez Stronę Otrzymującą, 

b) których ujawnienie wymagane będzie dla wykonania zgodnego z prawem zarządzenia 

właściwego organu administracji państwowej lub obowiązek ich ujawnienia będzie 

wynikał z bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy; z zastrzeżeniem, że po 

otrzymaniu takiego żądania oraz w zakresie dozwolonym prawem Strona 

Otrzymująca niezwłocznie zawiadomi Stronę Ujawniającą przed ujawnieniem danych 

informacji, tak aby Strona Ujawniająca mogła wnieść sprzeciw przeciwko takiemu 

ujawnieniu, podjąć działania w celu zapewnienia poufnego traktowania Informacji 

Poufnych lub podjąć inne działania, które uzna za właściwe dla ochrony Informacji 

Poufnych, 

c) które zostaną ujawnione przez Stronę Otrzymującą po uprzednim uzyskaniu pisemnej 

zgody Strony Ujawniającej. 

 

§ 3. Wykonanie Umowy 

 

1. Strony podejmą wszelkie niezbędne działania w celu zapewnienia, aby żadna z osób 

otrzymujących Informacje Poufne nie ujawniła ich Osobom Trzecim. 
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2. Kopie lub reprodukcje nie będą wykonywane, chyba że w zakresie zasadnie niezbędnym 

dla realizacji wspólnie ustalonego przez Strony celu gospodarczego, a wszelkie 

wykonane kopie będą własnością Strony Ujawniającej. Wszelkie Informacje Poufne oraz 

ich kopie zostaną zwrócone Stronie Ujawniającej w ciągu trzydziestu dni od otrzymania 

pisemnego żądania od Strony Ujawniającej. 

3. Strony zobowiązują się wykorzystywać uzyskane od drugiej strony Informację Poufne 

tylko w zakresie niezbędnym do należytej realizacji ustalonego wspólnie przez Strony 

celu. 

4. Postanowienia dotyczące zachowania poufności obowiązują 10 (dziesięć) lat licząc od 

dnia podpisania Umowy. 

 

§4. Odpowiedzialność 

 

1. Z tytułu naruszenia postanowień niniejszej Umowy przez Otrzymującego Strony ustalają 

karę umowną w wysokości 100 000 zł (sto tysięcy złotych) za każde stwierdzone 

naruszenie. 

2. Ujawniający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, w 

przypadku gdy wysokość zastrzeżonej kary umownej nie pokrywa szkody poniesionej 

przez Ujawniającego. 

 

§ 5. Postanowienia końcowe 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają odpowiednie 

przepisy prawa w szczególności przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

oraz Kodeksu cywilnego.  

2. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej Umowy będą 

rozstrzygane przez Strony ugodowo. W przypadku braku możliwości polubownego 

rozstrzygnięcia sporu w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania przez jedną 

ze Stron pisma wszczynającego spór, Strony mogą poddać go pod rozstrzygnięcie 

sądu powszechnego właściwego dla siedziby Muzeum. 

3. Zmiany Umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej w postaci 

aneksu podpisanego przez Strony. 

4. Umowa została sporządzona w trzech egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla 

Muzeum. 

 

 

 

_______________    ________________ 
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