UMOWA NR ...............................................
O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

zawarta w dniu ……………………………….. w Poznaniu
pomiędzy:
Miastem Poznań
w imieniu którego działa:
Pan Andrzej Krygier – Dyrektor Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
z siedzibą w Poznaniu, ul. Gronowa 20, 61–655 Poznań
posiadającym NIP: 209-00-01-440, Regon: 631257822
zwanym dalej Stroną Ujawniającą
a
………………………………………………………………………………………………………..
reprezentowaną przez …………………...........................................
zwaną w dalszej treści Stroną Otrzymującą lub łącznie Stronami,
następującej treści:

Celem niniejszej Umowy jest uregulowanie wzajemnych stosunków związanych z przekazywaniem między Stronami
Informacji Poufnych w związku z przygotowaniem oferty na realizację zamówienia publicznego Modernizacja
Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania (zwanego dalej Zamówieniem) oraz ochrona takich informacji.

STRONY USTALAJĄ, CO NASTĘPUJE:

§ 1.
INFORMACJE POUFNE
Na potrzeby niniejszej Umowy przez ”Informacje Poufne” rozumie się informacje zawarte oraz dane chronione
w dokumencie Polityka bezpieczeństwa informacji Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ z dnia 19
października 2018 r. niezależnie od postaci, w jakiej zostały one udostępnione Stronie Otrzymującej przez Stronę
Ujawniającą.

§ 2.
ZOBOWIĄZANIA STRONY OTRZYMUJĄCEJ
1.

W związku z udostępnieniem Informacji Poufnych, Strona Otrzymująca zobowiązana jest do zachowania ich w
poufności oraz zapewnienia ich ochrony przed ujawnieniem a w szczególności:
1)

nie ujawni żadnych Informacji Poufnych osobom trzecim, poza pracownikami Strony Otrzymującej,

2)

nie będzie wykonywała żadnych kopii Informacji Poufnych otrzymanych od Strony Ujawniającej,
z wyjątkiem kopii niezbędnych dla jej pracowników. Wszelkie wykonane kopie będą określone, jako
należące do Strony Ujawniającej i oznaczone napisem: „poufne”, „zastrzeżone” lub podobnej treści;

3)

nie będzie wykorzystywała ujawnionych Informacji Poufnych dla celów innych niż służących
przygotowaniu oferty na realizację Zamówienia;

2.

Po wybraniu wykonawcy na realizację Zamówienia, Strona Otrzymująca zobowiązana będzie do niezwłocznego
zwrotu udostępnionych dokumentów i informacji zawierających Informacje Poufne, bez pozostawiania jakichkol-
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wiek ich kopii, co nie zwalnia Strony Otrzymującej z obowiązku zachowania w poufności powierzonych jej Informacji Poufnych na zasadach określonych w niniejszej Umowie.
§ 3.
WYŁĄCZENIE OBOWIĄZKU ZACHOWANIA POUFNOŚCI
Strona Otrzymująca nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie jakichkolwiek Informacji Poufnych, które:
1.

zostały podane do publicznej wiadomości w sposób nie stanowiący naruszenia niniejszej Umowy;

2.

są znane Stronie z innych źródeł, bez obowiązku zachowania ich w tajemnicy oraz bez naruszenia niniejszej
Umowy;

3.

zostały ujawnione do publicznej wiadomości na podstawie pisemnej zgody Stron.
§ 4.
TYTUŁ

Wszelkie prawa do Informacji Poufnych w stosunkach pomiędzy Stronami przysługują Stronie Ujawniającej, o ile
Strony wyraźnie nie postanowiły inaczej. Prawa do raportów, analiz i opracowań przygotowanych z wykorzystaniem
Informacji Poufnych przysługują jednak Stronie, która przygotowała takie raporty, analizy i opracowania.

§ 5.
WYPOWIEDZENIE UMOWY
Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejszą Umowę w każdej chwili bez podania przyczyny za pisemnym
wypowiedzeniem, dostarczonym drugiej Stronie, z zastrzeżeniem, że zobowiązania każdej ze Stron w związku
z Informacjami Poufnymi, ujawnionymi w czasie trwania niniejszej Umowy pozostają w mocy po takim rozwiązaniu.

§ 6.
WSPÓŁPRACA
1.

Strona Ujawniająca wyznacza do wzajemnych kontaktów oraz koordynacji działań wynikających z Umowy:
.....................................................................................................
<stanowisko/kontakt>

2.

Strona Otrzymująca wyznacza do wzajemnych kontaktów oraz koordynacji działań wynikających z Umowy:
.....................................................................................................
<stanowisko/kontakt>

3.

Zmiana osób realizujących Umowę nie stanowi zmiany treści Umowy i wymaga zachowania formy pisemnej pod
rygorem nieważności.

§ 7.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

Strony oświadczają, że ani niniejsza Umowa, ani też przewidziane niniejszą Umową ujawnienie jakichkolwiek
Informacji Poufnych przez jedną Stronę drugiej Stronie, nie stanowi udzielenia licencji w odniesieniu do patentów,
praw autorskich ani znaków towarowych, oraz że jakakolwiek licencja dotycząca takich praw własności
intelektualnej musi być udzielona w sposób wyraźny na piśmie.
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2.

Niewykonanie przez którąkolwiek ze Stron przysługujących jej praw na wypadek naruszenia postanowień
niniejszej Umowy przez drugą Stronę nie będzie rozumiane, jako zrzeczenie się takich praw w przypadku
późniejszych naruszeń ani jakichkolwiek innych praw przewidzianych niniejszą Umową.

3.

Niniejsza Umowa stanowi wyłączne i całościowe porozumienie między Stronami w przedmiocie ujawniania
Informacji Poufnych oraz wszystkich odnoszących się do niego ograniczeń. Zastępuje ona wszelkie
wcześniejsze umowy i innego rodzaju porozumienia odnoszące się do Informacji Poufnych, zarówno jawne, jak
i dorozumiane, niezależnie od ich formy.

4.

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub w związku z nią będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla
siedziby Ujawniającego.

5.

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, opatrzonej podpisami
upoważnionego przedstawiciela każdej ze Stron.

6.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

STRONA UJAWNIAJĄCA:

STRONA OTRZYMUJĄCA:
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