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UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI 

 

 

 

 

zawarta w Warszawie w dniu ________________ roku, pomiędzy:  

 

PKP Informatyka spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jerozolimskie 142 A, 

02-305 Warszawa, ujawnioną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 42646, posiadającą NIP 526 – 25 – 62 - 

977, REGON 017361957, kapitał zakładowy 33 291 500,00 zł, zwaną w treści umowy „PKP 

Informatyka”, którą reprezentują: 

______________________________________________, 

______________________________________________,  

 

a  

 

( ) spółka ( ) z siedzibą w ( ), adres ( ), ujawnioną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy ( ), ( ) Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS posiadającą NIP ( ), REGON ( ), kapitał 

zakładowy ( ), zwaną w treści umowy „Zleceniobiorcą” którą reprezentują: 

______________________________________________, 

______________________________________________.  

 

 

W dalszej części niniejszej umowy PKP Informatyka oraz Zleceniobiorca mogą być również 

określane łącznie jako „Strony”, a każdy z tych podmiotów indywidualnie jako „Strona”. 

 

Zważywszy, że:  

1. Strony zamierzają rozpocząć współpracę w ramach konkursu dwuetapowego, 

realizującego dobre praktyki GovTech Polska, którego przedmiotem jest 

opracowanie RMS – Systemu zarządzania cenami biletów dla transportu kolejowego 

(zwanym dalej „Konkursem”), ogłoszonego przez PKP Informatyka, do którego 

przystępuje Zleceniobiorca, a w przypadku wyboru Zleceniobiorcy jako zwycięzcy 

Konkursu, zamierzają również podjąć negocjacje (zwane dalej Negocjacjami) 

umowy  na  realizację  Rozwiązania  Konkursowego  i Systemu Docelowego (zwanej 

dalej „Umową o współpracy”), 

2. w toku podejmowanej przez Strony współpracy, przez którą to Strony rozumieją 

zarówno udział w Konkursie, Negocjacje jak i realizację Umowy o współpracy, 

możliwe jest ujawnienie Zleceniobiorcy określonych informacji poufnych PKP 

Informatyka,  

Strony postanawiają zawrzeć niniejszą umowę o zachowaniu poufności (zwaną dalej 

„Umową”) w celu określenia warunków, na jakich udostępniane będą informacje poufne 

oraz środków, jakie Zleceniobiorca zobowiązany jest podjąć w celu ich ochrony. 
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§ 1. 

 

1. Przedmiotem Umowy jest ustalenie warunków współpracy Stron w zakresie 

zachowania w tajemnicy informacji poufnych, wykorzystywania informacji poufnych 

wyłącznie dla potrzeb udziału w Konkursie, prowadzenia Negocjacji oraz dla 

realizacji zadań związanych z zawarciem i wykonaniem Umowy o współpracy oraz 

niewykorzystywania takich informacji na użytek własny.  

2. Informacjami poufnymi (zwanymi dalej „Informacjami Poufnymi”) są wszelkie 

informacje techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne 

lub organizacyjne, dane dotyczące badań, analiz, opracowań i planów, dotyczące 

działalności PKP Informatyka oraz jej klientów lub partnerów, które są ujawniane 

przez PKP Informatyka lub jej doradców i konsultantów w trakcie lub w związku 

podejmowaną współpracą Stron, w tym z udziałem w Konkursie, prowadzonymi 

Negocjacjami i realizacją Umowy o współpracy. 

 

§ 2. 

 

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się: 

a) z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz 

odpowiednich postanowień Umowy, zachować w ścisłej tajemnicy wszelkie 

Informacje Poufne ujawnione przez PKP Informatyka w związku  

z podejmowaną współpracą, 

b) nie przekazywać jakimkolwiek osobom trzecim niebędącym Stroną Umowy, 

Informacji Poufnych ujawnionych przez PKP Informatyka w związku  

z podejmowaną współpracą, bez uprzedniej pisemnej zgody PKP 

Informatyka, 

c) wykorzystywać Informacje Poufne ujawnione przez PKP Informatyka  

w związku z podejmowaną współpracą wyłącznie na użytek własny  

i w zakresie bezpośrednio związanym z udziałem w Konkursie, 

przeprowadzeniem Negocjacji lub zawarciem i wykonaniem Umowy o 

współpracy, 

d) nie ujawniać Informacji Poufnych większej liczbie swoich pracowników, 

współpracowników i doradców aniżeli jest to konieczne w związku  

z udziałem w Konkursie, przeprowadzeniem Negocjacji oraz zawarciem i 

wykonaniem Umowy  

o współpracy,  

e) nie kopiować Informacji Poufnych lub ich części, z wyjątkiem, gdy potrzeba 

takich działań jest uzasadniona w związku z podejmowaną współpracą  

i konieczna w związku z udziałem w Konkursie, przeprowadzeniem 

Negocjacji oraz zawarciem  

i wykonaniem Umowy o współpracy. W przypadku nie zawarcia Umowy  

o współpracy lub jej rozwiązania, na pisemne żądanie PKP Informatyka 

Zleceniobiorca zobowiązany jest do zwrotu niezwłocznie wszelkich 

materiałów, w każdej formie, razem z wszelkimi kopiami oraz opracowaniami, 

w których wykorzystano Informacje Poufne. Każdorazowe kopiowanie 

Informacji Poufnych lub ich części wymaga pisemnej zgody PKP 
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Informatyka, 

f) zwrócić nośniki zawierające Informacje Poufne, po ich wykorzystaniu lub 

użyciu w związku z udziałem w Konkursie, przeprowadzeniem Negocjacji 

oraz zawarciem  

i wykonaniem Umowy o współpracy, na pisemne żądanie PKP Informatyka. 

Kopie takich nośników, których tworzenie jest dozwolone wyłącznie w takim 

rozmiarze i ilości, jaka będzie konieczna w związku z udziałem w Konkursie,  

przeprowadzeniem Negocjacji oraz zawarciem i wykonaniem Umowy o 

współpracy, zostaną zwrócone lub zlikwidowane równocześnie ze zwrotem 

oryginalnych nośników. Każdorazowe powielanie lub zwielokrotnianie 

nośników wymaga pisemnej zgody PKP Informatyka, 

g) dołożyć wszelkich starań oraz podjąć niezbędne działania dla zapewnienia 

bezpieczeństwa Informacji Poufnych ujawnionych przez PKP Informatyka  

w związku z podejmowaną współpracą i z udziałem w Konkursie,  

przeprowadzeniem Negocjacji oraz zawarciem i wykonaniem Umowy o 

współpracy, w tym  

w szczególności zapewnić aby środki łączności wykorzystywane przez PKP 

Informatyka do odbioru, przekazywania oraz przechowywania Informacji 

Poufnych gwarantowały zabezpieczenie Informacji Poufnych przed 

dostępem nieuprawnionych osób trzecich 

h) poinformować PKP Informatyka o faktycznym lub podejrzewanym wejściu  

w posiadanie Informacji Poufnych przez osobę nieupoważnioną – 

niezwłocznie po uzyskaniu wiadomości o takim fakcie lub podejrzeniu. 

2. Zleceniobiorca, jeśli w dopuszczalnym przez Umowę zakresie przekazuje bądź 

ujawnia Informacje Poufne osobom trzecim, obowiązany jest dopilnować aby osoby 

którym informacje takie przekazał bądź ujawnił zachowały je w ścisłej tajemnicy. 

Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialności za przestrzeganie nakazu poufności przez 

takie osoby trzecie.  

3. Wszelkie działania lub zaniechania osób mających dostęp do Informacji Poufnych tj. 

pracowników lub współpracowników Zleceniobiorcy traktowane będą jak działania 

lub zaniechania Zleceniobiorcy. 

4. Zleceniobiorca oświadcza i gwarantuje, że dysponuje stosownymi procedurami oraz 

zabezpieczeniami umożliwiającymi zagwarantowanie poufności przekazywanych 

sobie przez PKP Informatyka Informacji Poufnych. 

5. W razie wątpliwości co do utraty poufnego charakteru przekazanych informacji, 

Zleceniobiorca obowiązany jest zwrócić się do PKP Informatyka na piśmie ze 

stosownym zapytaniem. Do czasu otrzymania odpowiedzi negatywnej dane 

informacje uważa się za Informacje Poufne. 

 

§ 3. 

 

1. Przewidziane w Umowie zobowiązanie Zleceniobiorcy do zachowania poufności nie 

ma zastosowania do informacji: 

a) które są lub mogą być samodzielnie uzyskane przez Zleceniobiorcę bez 

naruszania jego obowiązków wynikających z Umowy,  
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b) uprzednio opublikowanych, powszechnie znanych lub podanych do 

publicznej wiadomości bez naruszenia postanowień Umowy, 

c) ujawnionych przez jedną ze Stron za uprzednią pisemną zgodą drugiej 

Strony, 

d) których ujawnienie jest wymagane w związku z nałożeniem na którąkolwiek 

ze Stron Umowy obowiązku ujawnienia Informacji Poufnych zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Ujawnienie informacji, o których mowa w ust. 1 powyżej, nie będzie uważane za 

dokonane z naruszeniem postanowień Umowy.  

3. W przypadku nałożenia na Stronę Umowy obowiązku wskazanego w ust. 1 lit d) 

powyżej, 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 okresie obowiązywania Umowy, Zleceniobiorca nie będzie: 

a) wykorzystywał uzyskanych od PKP Informatyka w okresie współpracy 

informacji dla własnych celów, w tym w szczególności informacji o klientach 

PKP Informatyka, danych sprzedażowych i innych danych przekazanych w 

związku z udziałem w Konkursie oraz zakresie, przedmiocie i warunkach 

Negocjacji jak również Umowy o współpracy,   

b) przekazywał innym podmiotom informacji o klientach lub kontrahentach PKP 

Informatyka, 

c) prowadził działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli 

zagraża lub narusza to interes PKP Informatyka lub jej kontrahenta, 

d) nakłaniał pracowników, podwykonawców oraz współpracowników PKP 

Informatyka (w tym osób wykonujących obowiązki w ramach umów 

cywilnoprawnych) do naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa PKP 

Informatyka lub jej klientów. 

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się, że w przypadku wybrania go jako zwycięzcy 

Konkursu, przez okres 24 pełnych miesięcy kalendarzowych od ogłoszenia wyników 

Konkursu, bez uprzedniej zgody PKP Informatyka, nie będzie oferował lub świadczył 

na rzecz podmiotu, któremu Strony złożyły wspólną ofertę, w rezultacie czego Strony 

nawiązały współpracę z tym podmiotem („Klient”) lub spółek z tym klientem 

powiązanych usług będących przedmiotem Konkursu,  Negocjacji lub Umowy o 

współpracy, a także innych usług informatycznych związanych z tworzeniem lub 
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wdrażaniem programów komputerowych, świadczeniem usług serwisowych lub 

utrzymania programów komputerowych objętych Umową o współpracy. 

3. W przypadku podpisania Umowy o współpracy Zleceniobiorca zobowiązuje się w 

okresie obowiązywania Umowy oraz przez okres dwóch lat od dnia jej rozwiązania 

lub wygaśnięcia, że bez uprzedniej zgody PKP Informatyka nie będzie oferował lub 

świadczył na rzecz podmiotu, któremu Strony złożyły wspólną ofertę, w rezultacie 

czego Strony nawiązały współpracę z tym podmiotem („Klient”) lub spółek z tym 

klientem powiązanych usług będących przedmiotem Negocjacji lub Umowy o 

współpracy, a także innych usług informatycznych związanych z tworzeniem lub 

wdrażaniem programów komputerowych, świadczeniem usług serwisowych lub 

utrzymania programów komputerowych objętych Umową o współpracy. 

4. Zleceniobiorca zobowiązuje się także, że czynności o których mowa w ust. 3 

powyżej, nie będzie wykonywał na rzecz Klienta lub spółek z tym klientem 

powiązanych żaden z podmiotów, wobec których Zleceniobiorca jest podmiotem 

dominującym w rozumieniu art. 4 § 1 pkt. 4) Kodeksu spółek handlowych lub 

podmiotem powiązanych w rozumieniu ustawy o rachunkowości. 

5. Podmiotem uprawnionym do samodzielnego kontaktowania się z Klientem, w 

związku z udziałem w Konkursie, prowadzeniem Negocjacji oraz zawarciem i 

wykonywaniem Umowy o współpracy lub umowy z Klientem, będzie PKP 

Informatyka. W przypadku potrzeby kontaktowania się z Klientem przez 

Zleceniobiorcę, zobowiązuje się on do uprzedniego poinformowania o tym fakcie 

PKP Informatyka na piśmie i uzyskania zgody PKP Informatyka. 

 
§ 5. 

 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Zleceniobiorcę 

zobowiązań, o których mowa w § 2 - § 4 powyżej, zobowiązany będzie on na żądanie 

PKP Informatyka do zapłaty na jej rzecz kary umownej  

w wysokości 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych – za każdy taki przypadek.  

2. Kara umowna opisana w ustępie 1 powyżej, będzie każdorazowo płatna  

w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania odpowiedniego pisemnego wezwania 

do zapłaty. 

3. Zapłata kary umownej nie wyklucza możliwości dochodzenia przez PKP Informatyka 

odszkodowania na zasadach ogólnych do pełnej wysokości poniesionej szkody. 

4. Ewentualne zaniechania lub zwłoka PKP Informatyka w egzekwowaniu 

któregokolwiek z praw lub uprawnień wynikających z Umowy w żadnym wypadku 

nie oznacza zrzeczenia się tych praw lub uprawnień, a ich egzekwowanie 

jednorazowo lub częściowo nie wyklucza możliwości dalszego ich egzekwowania w 

przyszłości, ani możliwości egzekwowania któregokolwiek z pozostałych praw lub 

uprawnień wynikających z Umowy. 

5. W przypadku niezapłacenia kary umownej przez Zleceniobiorcę we wskazanym 

terminie, PKP Informatyka będzie przysługiwało prawo do potrącenia, bez uzyskania 

uprzedniej zgody Zleceniobiorcy, kary umownej z wierzytelności przysługujących 

Zleceniobiorcy względem PKP Informatyka.  
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§ 6. 

 

1. Umowa zostaje zawarta na okres 3 lat od dnia jej zawarcia. 

2. Żadnej ze Stron nie przysługuje prawo wcześniejszego rozwiązania Umowy. 

 

§ 7. 

 

1. Wszelkie spory wynikające z Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla PKP 

Informatyka. 

2. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego i innych ustaw. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym 

egzemplarzu dla każdej ze Stron.  

 

 

 

 

 
 

za PKP Informatyka     za Zleceniobiorcę 

 

_____________________    _____________________  

 


