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Umowa o poufności  

do umowy BA.WZP.26.11.2022 
 

 
pomiędzy: 
 
Skarbem Państwa - Urzędem Komunikacji Elektronicznej – z siedzibą w Warszawie (01-211),  
ul. Giełdowa 7/9, NIP 527-23-67-496, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym 
przez: 
 
………………………………………………….  
 
a 
 
…………………….. z siedzibą w ……………….. przy ul. …………….., NIP: …………………, REGON: 
…………………., wpisanym do ………………………………., zwanym dalej „Wykonawcą”,  
 
zwanych także „Stronami”  
o następującej treści: 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Strony niniejszej umowy zamierzają zawarły umowę, której przedmiotem jest 

świadczenie usług pocztowych dla Centrali Urzędu Komunikacji Elektronicznej z siedzibą 

w Warszawie oraz Delegatur Urzędu Komunikacji Elektronicznej, dalej także: „umowa 

główna”. 

2. W związku z realizacją umowy głównej Zamawiający przekaże/udostępni Wykonawcy 

Informacje Poufne, w sposób i na warunkach określonych w niniejszej umowie. 

3. Zamawiający zobowiązuje się oznaczyć przekazywane Informacje Poufne jako poufne lub 

w inny sposób poinformować Wykonawcę, że traktuje je jako poufne. 

 

§ 2 
Obowiązki Wykonawcy 

1. Informacje Poufne to informacje, których autorem, właścicielem lub dysponentem jest 

Zamawiający i które Zamawiający udostępnia Wykonawcy w celu realizacji umowy 

głównej. Wśród Informacji Poufnych znajdują się informacje zawierające tajemnice 

prawnie chronione, w szczególności tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2019 r. 

poz. 1010 z późn. zm.) lub inne informacje techniczne, technologiczne, finansowe  

i organizacyjne, odnoszące się do strategii, personelu, spraw finansowych lub przyszłych 

planów, perspektyw, które mają wartość dla Zamawiającego i które nie mogą być przez 

Wykonawcę ujawniane bez wyraźnej zgody Zamawiającego, z zastrzeżeniem 

postanowień zawartych w § 3 niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych w trakcie realizacji umowy głównej 

niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła; 
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2) wykorzystania Informacji Poufnych jedynie w celach określonych w niniejszej 

umowie, a po jej wykonaniu do ich usunięcia lub zanonimizowania; 

3) zabezpieczenia Informacji Poufnych przed dostępem osób i podmiotów 

nieuprawnionych w stopniu niezbędnym do zachowania ich poufnego charakteru, 

4) podejmowania wszelkich niezbędnych działań zapewniających, że żadna z osób 

uzyskujących Informacje Poufne nie ujawni tych informacji ani ich źródła zarówno  

w całości jak i w części osobom trzecim bez uzyskania uprzedniego pisemnego 

upoważnienia Zamawiającego; 

5) niepowielania Informacji Poufnych w zakresie szerszym, niż jest to niezbędne do 

realizacji umowy głównej;  

6) ujawniania Informacji Poufnych jedynie tym pracownikom Wykonawcy, którym 

ujawnienie takie będzie uzasadnione i tylko w zakresie, w jakim odbiorca informacji 

musi mieć do nich dostęp w związku z realizacją zadań służbowych związanych ze 

współpracą Stron; 

7) zapewnienia, aby pracownicy Wykonawcy, którym ujawniono informacje uzyskane w 

trakcie realizacji Umowy, zachowali w tajemnicy te informacje, również po 

zakończeniu realizacji Umowy, między innymi poprzez poinformowanie ich 

o prawnych konsekwencjach naruszenia poufności danych oraz odebrania od tych 

pracowników oświadczeń o zobowiązaniu się do zachowania w tajemnicy tych 

danych, 

8) niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego, jeżeli dojdzie do naruszenia 

któregokolwiek ze  zobowiązań wynikających z niniejszej umowy przez Wykonawcę 

lub  osobę trzecią. 

3. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Wykonawcy, czy dana informacja stanowi 

Informację Poufną lub czy może ona zostać udostępniona, Wykonawca zobowiązany jest 

do uzyskania pisemnego stanowiska Zamawiającego w tym zakresie.  

4. Wszelkie działania prowadzone wewnątrz przedsiębiorstwa Wykonawcy w związku z jego 

organizacją, w tym w szczególności wewnętrzne kontrole jakości, nie mogą naruszać 

postanowień niniejszej umowy. Na potrzeby wewnętrznych kontroli jakości Wykonawca 

może udostępniać kontrolerom dane oparte na Informacjach Poufnych wyłącznie  

w postaci przetworzonej, która będzie chronić tajemnice zawarte w Informacjach 

Poufnych (np. stosowna agregacja). 

5. Na pisemne żądanie Zamawiającego, Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż  

w ciągu 2 dni roboczych, stosownie do żądania Zamawiającego zwróci lub zniszczy 

dokumenty i dane, w tym także wszelkie ich kopie dowolnego rodzaju i zapisane na 

dowolnym nośniku (w tym wszelkie dane i informacje zapisane w pamięci komputera lub 

na innych nośnikach informacji), zawierające Informacje Poufne Zamawiającego. 

Niezwłocznie po dokonaniu powyższych czynności, nie później jednak niż w ciągu 2 dni 

roboczych, Wykonawca zobowiązuje się złożyć Zleceniodawcy na piśmie oświadczenie 

potwierdzające wykonanie żądania Zamawiającego. 

 
§ 3 

Wyłączenia 
1. Strony ustalają, że postanowienia § 2, nie mają zastosowania: 
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1) do informacji ogólnie dostępnych oraz informacji, które stały się ogólnie dostępne 

nie za sprawą którejkolwiek ze Stron Umowy; 

2) w przypadku, gdy odbiorcą informacji jest organ uprawniony do ich uzyskania 

zgodnie  

z przepisami powszechnie obowiązującego prawa; 

3) w przypadku informacji, które udostępnia się na mocy przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa, w tym ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) i ustawy z dnia 6 września  

2001 r. – o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429 z późn. zm.). 

2. Zasady przewidziane niniejszą umową nie mają zastosowania do udostępniania 

informacji na rzecz państwowych służb, organów i jednostek żądających od Wykonawcy 

oraz osób i podmiotów, którymi się posługuje, przekazania informacji zgodnie  

z przepisami powszechnie obowiązującego prawa (dotyczy w szczególności żądań sądu, 

prokuratora i organu podatkowego w formach prawem przewidzianych). 

3. W przypadku, gdy część udostępnianych Informacji Poufnych zawiera tajemnicę 

państwową lub służbową w rozumieniu art. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r.  

o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742 z późn. zm.), udostępnianie 

tej części będzie odbywać się z poszanowaniem przepisów tej ustawy. 

 
§ 4 

Odpowiedzialność 
1. Strony zgodnie oświadczają, że Wykonawca ponosi odpowiedzialność wynikającą 

z niniejszej umowy zarówno za działania i zaniechania własne, jak i za działania  

i zaniechania osób i podmiotów, którym pod jakimkolwiek tytułem udostępnił Informacje 

Poufne. Wykonawca zobowiązuje się, iż ponosi odpowiedzialność również za osoby  

i podmioty, którym nie udostępnił Informacji Poufnych, a które weszły w posiadanie 

Informacji Poufnych na skutek niedbalstwa lub lekkomyślności Wykonawcy. 

2. W przypadku niedotrzymania postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę, 

Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia kary umownej na rzecz Skarbu Państwa w 

wysokości: 10000 zł1 (słownie złotych: dziesięć tysięcy złotych i 00/100) za każde 

pojedyncze naruszenie, nie więcej jednak niż 50 000 zł.  

3. Skarb Państwa może żądać odszkodowania przenoszącego wysokość limitu kar 

umownych, o którym mowa w ust. 2, w celu naprawienia szkód poniesionych przez Skarb 

Państwa na skutek zaspokojenia uzasadnionych roszczeń osób trzecich, wniesionych 

w związku z naruszeniem przez Wykonawcę jego zobowiązań przewidzianych niniejszą 

umową.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia na swój koszt do jakiegokolwiek 

postępowania sądowego lub pozasądowego toczącego się z udziałem Skarbu Państwa,  

a wynikłego z niedochowania postanowień określonych w niniejszej umowie. 

                                                      
1 Kierownik komórki organizacyjnej wnioskującej o zawarcie umowy każdorazowo określa, w uzgodnieniu z 
Pełnomocnikiem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, wysokość kary umownej. Kierownik 
komórki organizacyjnej bierze pod uwagę zakres udostępnianych Wykonawcy, w związku z realizacją umowy 
głównej, informacji chronionych i informacji wewnętrznych, o których mowa w Procedurze inwentaryzacji 
aktywów, klasyfikacji, oznaczania i postępowania z informacjami w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej, jak 
również wymiar ewentualnych szkód w związku z ich ujawnieniem. 
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§ 5 

Okres obowiązywania 
2. Zobowiązanie do zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych wiąże Wykonawcę w 

okresie realizacji umowy głównej i 12 miesięcy od jej rozwiązania, odstąpienia lub 

wygaśnięcia. 

3. Wykonawca może być zwolniony z obowiązku zachowania poufności przed upływem 

terminu, o którym mowa w ust. 1, jedynie na podstawie pisemnej zgody Zamawiającego.   

 
§ 6 

Postanowienia końcowe 
1. Umowa zostaje zawarta z dniem jej podpisania przez obie Strony. 

2. Wszelkie zmiany w treści Umowy wymagają zawarcia aneksu pod rygorem nieważności 

oraz mogą być dokonywane w zakresie i formie zgodnej z obowiązującymi przepisami. 

3. Umowę sporządzono w formie elektronicznej i została podpisana przez Strony 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

4. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 

23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.). 

5. Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 
ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 

 


