
 

Znak postępowania: WKD10a-27-3/2022                                                                                                                           Załącznik nr 11 do SWZ 

 

 

 

 

 

 

Strona 1 z 4 

 

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI 

 
zawarta w dniu _______________r. w Grodzisku Mazowieckim pomiędzy: 
 
Warszawską Koleją Dojazdową sp. z o.o.  
z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, ul. Stefana Batorego 23, 05-825 Grodzisk Mazowiecki 
 
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,  
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000116702, NIP 529-16-28-093, REGON 017194070,  
którą reprezentują: 

1. ______________________________________________ 

2. ______________________________________________ 

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym” 
 
a 
 
_______________________________________________________________________________________ 
z siedzibą w _____________________________________________________________________________ 

wpisaną/ym  _______________________________________, NIP ____________, REGON _____________  
którą/ego reprezentuje/ą: 

1. ______________________________________________ 

2. ______________________________________________ 

zwaną/ym w dalszej części umowy „Wykonawcą” 

łącznie zwanych “Stronami”, a z osobna „Stroną” 

o następującej treści: 

 
Zważywszy, że: 

1) Wykonawca zamierza wziąć udział we wszczętym przez Zamawiającego postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest 
Wykonanie naprawy czwartego poziomu utrzymania P4 sześciu elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 39WE serii EN100, 
zwanym dalej „Postępowaniem”; 

2) Zamawiający – zgodnie z przepisem art. 131 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) – kierując się specyfiką zamówienia, zobowiązał wykonawców do sprawdzenia dokumentów 
niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych u Zamawiającego, w postaci: 

a) Dokumentacji Systemu Utrzymania (DSU), 
b) Dokumentacji Techniczno-Ruchowa (DTR), 
c) Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO), 

zwanych dalej „Dokumentacją”; 
3) na bazie posiadanej przez Zamawiającego Dokumentacji Wykonawca zamierza przygotować i złożyć ofertę w Postępowaniu; 
4) informacje zawarte w Dokumentacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego, wobec czego zapoznanie się z Dokumentacją 

oraz ujawnienie lub przekazanie zawartych w Dokumentacji informacji odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego, pod warunkiem 
uprzedniego złożenia przez Wykonawcę stosownego wniosku, który stanowić będzie załącznik do niniejszej umowy oraz zawarcia przez 
Strony umowy o treści: 

 
§ 1. 

1. Ilekroć w umowie mowa jest o: 
1) Informacjach Poufnych – oznacza to wszelkie informacje handlowe, finansowe, techniczne, organizacyjne, technologiczne i inne 

posiadające wartość gospodarczą dotyczące Zamawiającego, ujawnione (przekazane) Wykonawcy, w szczególności upoważnionym 
przedstawicielom Wykonawcy wymienionym we wniosku stanowiącym załącznik do niniejszej umowy, przez Zamawiającego w formie 
ustnej, pisemnej lub przy wykorzystaniu jakichkolwiek innych środków technicznych (w tym między innymi w formie prezentacji, 
rysunków, filmów, dokumentów i w formie elektronicznej) w związku z Postępowaniem [w szczególności informacje zawarte  
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w Dokumentacji]; do Informacji Poufnych należą również wszystkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego 
w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 z późn. 
zm.); 

 Informacje Poufne nie obejmują jednakże informacji, które: 
a) w chwili ujawnienia bądź uzyskania przez Wykonawcę mają charakter publiczny lub 
b) stały się publicznie dostępne po ich ujawnieniu bądź uzyskaniu przez Wykonawcę na skutek innego zdarzenia niż ujawnienie lub 

spowodowanie ich ujawnienia przez Wykonawcę lub jego przedstawiciela lub 
c) muszą zostać ujawnione przed Wykonawcę na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, wezwania dokonanego 

przez Sąd lub organ administracji publicznej upoważniony na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów do kierowania 
żądań o udzielenie Informacji Poufnych, przy czym w takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić 
Zamawiającego o otrzymanym wezwaniu. 

2) Przedstawicielu – oznacza to, w zależności od Strony:  
a) każdego członka organów spółki,  
b) pracownika, 
c) profesjonalnego doradcę (w szczególności rewidenta, prawnika, konsultanta, specjalistę technicznego) –  

o ile posiadają oni dostęp do Informacji Poufnych udostępnionych Wykonawcy, 
d) każdą osobę lub podmiot działającą w jego imieniu. 

 
§ 2. 

1. Wykonawca oraz jego Przedstawiciele zobowiązują się: 
1) zachować ujawnione im wszystkie Informacje Poufne w tajemnicy (w poufności); 
2) nie ujawniać i nie zezwalać na ujawnienie Informacji Poufnych, ani w całości, ani w części, jakiejkolwiek osobie trzeciej innej niż osoby 

wymienione w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności; 

3) zapewnić (przed ujawnieniem Informacji Poufnych), że wszelkie osoby lub podmioty, którym Informacje Poufne mają być ujawnione, 
są świadome poufnego charakteru Informacji Poufnych oraz uzyskać od każdej z nich zobowiązanie do zachowania poufności na 
warunkach określonych w niniejszej umowie; Wykonawca jest również zobowiązany zapewnić, że osoby te wywiążą się z obowiązków 
dotyczących poufności Informacji Poufnych, w szczególności nie ujawnią i nie zezwolą na ujawnienie Informacji Poufnych; 

4) nie wykorzystywać Informacji Poufnych w jakimkolwiek innym celu niż ten, dla którego zostały ujawnione, tj. wyłącznie w celu 
przygotowania i złożenia oferty w Postępowaniu; 

5) zapewnić bezpieczeństwo Informacji Poufnych, a także chronić je przed kradzieżą, uszkodzeniem, utratą lub nieuprawnionym 
dostępem osób trzecich – z zachowaniem staranności i środków ochrony [w tym wszelkich środków technicznych i informatycznych] 
– w stopniu co najmniej równym poziomowi ochrony, na jakim chroni własne Informacje Poufne, nie mniejszym jednak niż uzasadniony 
w danych okolicznościach i z uwagi na charakter danych Informacji Poufnych; 

6) niezwłocznie [nie później niż w ciągu 8 godzin od zdarzenia] informować Zamawiającego o każdym przypadku ujawnienia Informacji 
Poufnych jakiejkolwiek nieupoważnionej osobie trzeciej. 

2. Warunkiem uzyskania dostępu do Informacji Poufnych jest dostarczenie Zamawiającemu oryginałów pełnomocnictw dla każdego  
z Przedstawicieli Wykonawcy wymienionych w załączniku nr 1 (jeżeli ze względu na osobę Przedstawiciela pełnomocnictwo takie jest 
niezbędne), w terminie przypadającym przed wyznaczoną przez Zamawiającego, zgodnie z warunkami zamówienia obowiązującymi  
w Postępowaniu, datą udostępnienia Dokumentacji, a w przypadku wskazania Zamawiającemu w trakcie realizacji umowy innych [nowych] 
Przedstawicieli – wraz z przekazaniem Zamawiającemu takiej informacji. 

3. Strony ustalają, że wszelkie Informacje Poufne i wszelkie nośniki, na których informacje te zostały przepisane lub zarejestrowane pozostają 
własnością Zamawiającego. W konsekwencji Wykonawca zobowiązuje się nie kopiować tych informacji bez uprzedniej zgody Zamawiającego 
[wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności] i niezwłocznie po otrzymaniu żądania Zamawiającego zwróci wszystkie posiadane 
egzemplarze wszelkich nośników zawierających przekazane Informacje Poufne, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od otrzymania żądania. 

4. Niezależnie od obowiązku określonego w ust. 3 Wykonawca zobowiązany będzie na żądanie Zamawiającego – w terminie 8 godzin od otrzymania 
żądania – zniszczyć wszelkie Informacje Poufne [przekazane w postaci papierowej] oraz nieodwracalnie usunąć wszelkie Informacje Poufne 
[przekazane lub udostępnione w postaci elektronicznej] z jakiegokolwiek systemu przetwarzania danych lub przechowywania danych – w sposób 
uniemożliwiający ich odzyskanie oraz złożyć Zamawiającemu oświadczenie w tym zakresie, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. Wykonawca oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zaniechania, których skutkiem jest niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie zobowiązań określonych w treści niniejszej umowy oraz za działania i zaniechania któregokolwiek z Przedstawicieli, 
któremu zostały ujawnione lub który uzyskał Informacje Poufne, na takich samych warunkach i zasadach jak za własne działania  
i zaniechania. 

6. Postanowienia umowy nie wyłączają, nie modyfikują, ani nie ograniczają zastosowania powszechnie obowiązujących przepisów prawa 
dotyczących ochrony informacji i tajemnic komercyjnych, w szczególności przepisów Kodeksu cywilnego, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, a także przepisów prawa z zakresu własności intelektualnej. 

7. Żadne z postanowień umowy nie stanowi przyznania Wykonawcy jakichkolwiek praw w drodze licencji lub na jakiejkolwiek innej podstawie 
do utworu (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 z późn. zm.), 
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wynalazku, wzoru użytkowego, projektu racjonalizatorskiego lub innych praw z zakresu własności intelektualnej lub ochrony własności 
przemysłowej, powstałych lub nabytych przed lub po dacie zawarcia niniejszej umowy, dotyczących Informacji Poufnych. 

 
§ 3. 

1. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z obowiązków opisanych w § 2 ust. 1, Zamawiający będzie uprawniony do 
obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), za każdy stwierdzony przypadek naruszenia. 

2. Kara umowna będzie płatna w terminie wskazanym w wystawionej i przesłanej Wykonawcy nocie księgowej. 
3. W przypadku poniesienia przez Zamawiającego szkody przewyższającej wartość zastrzeżonej kary umownej Zamawiający uprawniony jest 

do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach wynikających z Kodeksu cywilnego. 
 

§ 4. 
1. Każda ze Stron jest administratorem danych osobowych zarówno swoich Przedstawicieli, pracowników, zleceniobiorców i usługobiorców, 

jak i wszelkich danych osobowych otrzymanych od drugiej Strony w związku z zawarciem i realizacją niniejszej umowy, przed zawarciem 
umowy lub w okresie jej obowiązywania, i każda ze Stron przetwarza te dane jako administrator, ustalając cele i sposoby przetwarzania 
danych osobowych. 

2. Wykonawca lub wskazane w komparycji niniejszej umowy osoby fizyczne reprezentujące Wykonawcę, podpisując niniejszą umowę, 
oświadcza/ją jednocześnie, że zostały poinformowane przez Zamawiającego o tym, że: 
1) Administratorem jego/ich danych osobowych (dalej: dane osobowe) jest: Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. z siedzibą w 05-825 

Grodzisk Mazowiecki, ul. Stefana Batorego 23, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 
0000116702, NIP 529-16-28-093, REGON 017194070 (dalej: Administrator); 

2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych u Administratora to: iod@wkd.com.pl  
3) Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach: 

a) w celu zawarcia i wykonania Umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 
b) w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z realizacją Umowy, w szczególności 

obowiązków w zakresie prowadzenia rachunkowości i dokonania rozliczeń podatkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO) 

c) w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń pomiędzy Odbiorcą a Administratorem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f 
RODO). 

4) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, natomiast ich niepodanie uniemożliwia zawarcie i wykonanie umowy; 
5) Przetwarzanie danych osobowych może zostać powierzone przez Administratora dostawcom usług lub produktów działającym w jego 

imieniu, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi prawne, IT, transportowe, kurierskie, pocztowe, serwisowe; 
6) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu RODO (poza terytorium Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego); 
7) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji umowy, po czym dane będą przechowywane przez okres 

właściwy dla przedawnienia roszczeń i czynów karalnych lub przez okres wymagany przepisami prawa, np. przepisami podatkowymi. 
Administrator może przechowywać dane osobowe przez dłuższy okres niż wskazany wyłącznie, gdy będzie istniała inna podstawa 
przetwarzania danych osobowych określona w art. 6 ust. 1 RODO. 

8) Wykonawca [osoby go reprezentujące] posiada/ją prawo żądania: 
a) dostępu do treści swoich danych – w granicach art. 15 RODO; 
b) ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO; 
c) ich usunięcia – w granicach art. 17 RODO; 
d) ograniczenia przetwarzania – w granicach art. 18 RODO; 
e) przenoszenia danych – w granicach art. 20 RODO; 
f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych – w granicach art. 21 RODO 

9) Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań przesłane Inspektorowi Ochrony Danych 
na adres e-mail: iod@wkd.com.pl; 

10) Wykonawcy [osobom go reprezentującym] przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. 

 
§ 5. 

1. Wykonawca nie jest uprawniony do przeniesienia praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej zgody 
Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
3. Określone w treści umowy obowiązki dotyczące zachowania poufności wiążą Odbiorcę, jego Przedstawicieli oraz podmioty z nim powiązane 

od chwili podpisania niniejszej Umowy, przez cały okres Postępowania (aż do jego zakończenia), jak również po jego zakończeniu – bez 
żadnego ograniczenia czasowego. 

4. Wszystkie spory lub roszczenia wynikające lub powstałe w związku z umową będą poddane pod rozstrzygnięcie sądu właściwego według 
siedziby Zamawiającego. 
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5. Strony oświadczają, że osoby reprezentujące je przy podpisaniu niniejszej umowy są prawidłowo do tego umocowane. 
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.  

 
Zamawiający:      Wykonawca: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załączniki: 
1. Wniosek złożony przez Wykonawcę w Postępowaniu. 

 


