UMOWA nr ……………….
zawarta w Warszawie w dniu ..................................... 2019 r., pomiędzy:
Skarbem Państwa – Ministerstwem Cyfryzacji z siedzibą w Warszawie, ul. Królewska 27, 00-060
Warszawa, NIP: 5213621697, REGON: 145881488, zwanym dalej: „MC”,
reprezentowanym przez:…………………………………………………………………….
a
…………………………………….., zwanym dalej: „Wykonawcą”,
reprezentowanym przez: ……………………………………….
zwanymi dalej łącznie: „Stronami” lub każda z osobna: „Stroną”,
zwana dalej „Umową”,
Zważywszy że:
Strony zamierzają nawiązać współpracę, w celu zawarcia umowy na stworzenie aplikacji
„Walidator zdjęć”, w toku której może stać się konieczne udostępnienie informacji, których
przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie może naruszyć interesy MC, Strony postanawiają
zawrzeć niniejszą Umowę.
§ 1.
Za informacje poufne Strony uznają informacje – niezależnie od formy ich utrwalenia lub
przekazania – które nie zostały podane do publicznej wiadomości, a w których posiadanie
Wykonawca wszedł w związku z podejmowaną współpracą Stron lub w związku z realizacją
umowy na stworzenie aplikacji „Walidator zdjęć" („Informacje Poufne”).

§ 2.
1. Wykonawca zobowiązany jest zachować w tajemnicy wszelkie Informacje Poufne, które
uzyskał bądź uzyska od MC w związku ze współpracą Stron lub realizacją umowy, o której
mowa w § 1. Wykonawca zobowiązuje się nie ujawniać Informacji Poufnych osobom
trzecim bez zgody MC, wyjąwszy przypadki przewidziane prawem lub Umową.
2. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że dysponuje stosownymi procedurami oraz
zabezpieczeniami umożliwiającymi zagwarantowanie poufności uzyskanych Informacji
Poufnych.
3. Wykonawca zobowiązuje się:
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1) nie ujawniać Informacji Poufnych innym podmiotom bez zgody MC, udzielonej
na piśmie pod rygorem nieważności;
2) wykorzystywać Informacje Poufne jedynie do potrzeb współpracy i realizacji umowy,
o której mowa w § 1;
3) nie powielać Informacji Poufnych w zakresie szerszym, niż jest to potrzebne do
współpracy i realizacji umowy, o której mowa w § 1;
4) zabezpieczać otrzymane Informacje Poufne przed dostępem osób nieuprawnionych
w stopniu niezbędnym do zachowania ich poufnego charakteru, ale przynajmniej
w takim samym stopniu, jak postępuje wobec własnej tajemnicy przedsiębiorstwa.
Wykonawca zobowiązuje się ponadto do przejęcia na siebie wszelkich roszczeń osób
trzecich w stosunku do MC, wynikających z wykorzystania przez Wykonawcę danych
uzyskanych w czasie współpracy i wykonywania umowy, o której mowa w § 1, w sposób
naruszający postanowienia niniejszej Umowy.
W przypadku rozwiązania Umowy (niezależnie od powodu rozwiązania) lub jej wygaśnięcia
Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zwrotu w terminie 7 (siedmiu) dni
materiałów zawierających Informacje Poufne, a Informacje Poufne przechowywane
w wersji elektronicznej usunie ze swoich zasobów i nośników elektronicznych. Ten sam
obowiązek będzie ciążył na osobach i podmiotach, o których mowa w ust. 8 poniżej.
Wykonawca na pisemne żądanie MC zobowiązuje się do niezwłocznego zniszczenia
materiałów zawierających Informacje Poufne.
Wykonawca może, jeżeli jest to potrzebne do realizacji współpracy lub umowy, o której
mowa w § 1, udostępnić Informacje Poufne personelowi Wykonawcy oraz doradcom
prawnym lub Podwykonawcom, przy czym korzystanie z Informacji Poufnych przez takie
podmioty nie może wykroczyć poza zakres, w jakim Wykonawca może z nich korzystać.
Wykonawca zobowiąże te osoby i podmioty do przestrzegania poufności na zasadach
określonych Umową. Wykonawca jest odpowiedzialny za naruszenia spowodowane przez
takie osoby i podmioty jak za swoje własne działania lub zaniechania, w szczególności
w zakresie kar umownych przewidzianych Umową.

§ 3.
1. Przewidziane w Umowie zobowiązanie Wykonawcy do zachowania poufności nie ma
zastosowania do informacji:
1) które są lub mogą być samodzielnie uzyskane przez Wykonawcę bez naruszania jego
obowiązków wynikających z Umowy;
2) uprzednio opublikowanych, powszechnie znanych lub podanych do publicznej
wiadomości bez naruszenia postanowień Umowy;
3) ujawnionych przez jedną ze Stron za uprzednią pisemną zgodą drugiej Strony;
4) których ujawnienie jest wymagane w związku z nałożeniem na którąkolwiek ze Stron
Umowy obowiązku ujawnienia Informacji Poufnych zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
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2. Ujawnienie informacji, o których mowa w ust. 1, nie będzie uważane za dokonane
z naruszeniem postanowień Umowy.
3. W przypadku nałożenia na Stronę Umowy obowiązku wskazanego w ust. 1 pkt 4, Strona
zobowiązana do ujawnienia Informacji Poufnych obowiązana jest niezwłocznie
powiadomić o tym fakcie drugą Stronę, chyba że przekazanie takiej informacji jest
zabronione na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub decyzji podmiotu
żądającego udostępnienia Informacji Poufnych, a także podejmie akty należytej
staranności w celu uzyskania od podmiotu, któremu ma być dokonane ujawnienie,
zapewnienia o poufnym traktowaniu ujawnionych Informacji Poufnych. Dodatkowo,
Strona zobowiązana do ujawnienia Informacji Poufnych skonsultuje z drugą Stroną
zasadność podjęcia prawnie dostępnych kroków w celu odrzucenia bądź zmniejszenia
zakresu takiego żądania oraz podejmie wszystkie możliwe działania w celu
zminimalizowania zakresu ujawnianych Informacji Poufnych, w zakresie zgodnym
z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
§ 4.
1. W przypadku naruszenia, któregokolwiek z zobowiązań opisanych w § 2 Umowy,
Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty MC kary umownej w wysokości 50 000,00 zł
(słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), za każdy przypadek naruszenia.
2. Naliczenie kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogólnych do pełnej wysokości szkody poniesionej przez MC w związku ze zdarzeniem, które
było podstawą naliczenia kary umownej.
3. Kwoty kar umownych będą płatne w terminie wskazanym w żądaniu MC.
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§ 5.
Umowa zostaje zawarta na okres 5 lat od dnia jej zawarcia.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.
Wszelkie spory wynikające z Umowy, jeśli nie zostaną rozwiązane polubownie, będą
rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby MC.
Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
MC

WYKONAWCA
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