
 
 

 

Załącznik nr 6 

KLAUZULA DO ZACHOWANIA POUFNOŚCI * 

stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa 

Na rzecz: IT Systems and Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Syta 68A, 

02-993 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS 0000331875, NIP 5272605731 – zwaną dalej ITSS. 

W odniesieniu do: „Informacji Poufnych”, przez co należy rozumieć niedostępne 

publicznie informacje dotyczące zapytania ofertowego z dnia 18.07.2019 r. dotyczącego 

usługi programistycznej (dalej - Usługa) na potrzeby realizacji zadań ITSS – Partnera 

Technologicznego Projektu pt. „Wdrożenie Krajowego Systemu Danych 

Oświatowych (KSDO)” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś 

priorytetowa II (Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, typ operacji nr 8) na 

podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 grudnia 2018 roku nr UDA-

POWR.02.10.00-0008/18-00, w szczególności Załącznika nr 1 - Szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia oraz warunków realizacji usługi do w/w zapytania ofertowego 

(dalej – Postępowanie). 

Ja niżej podpisany  
 
……………………………………………………………………………….......................................................................... 

(Imię i nazwisko) 
 
legitymujący się dowodem osobistym nr ……………………… umocowany do 
reprezentowania firmy  
 
……………………………............................................................................................................................................... 

(pełna nazwa) 
 z siedzibą w ...……………………………………….…………………………………………………………………….. 

(adres) 
 
NIP: ……………………………………, REGON………………………………..………………. 
 
zwany dalej Oferentem wraz z moimi pracownikami i współpracownikami. 
 

1. Po otrzymaniu od ITSS, Informacji Poufnych, zobowiązuje się: 
a. Utrzymać w poufności i nie ujawniać jakiejkolwiek osobie, z zastrzeżeniem lit. c 

poniżej, a także zabezpieczyć i chronić przed kradzieżą, uszkodzeniem, utratą 
lub bezprawnym dostępem, wszelkie Informacje Poufne uzyskane od ITSS; 

                                                
* W przypadku wypełniania dokumentu odręcznie należy wpisać informacje literami drukowanymi. 



 
 

 

b. Wykorzystać Informacje Poufne jedynie do potrzeb dla jakich zostały 
przekazane; 

c. Nie ujawniać bez uprzedniej pisemnej zgody ITSS, żadnych Informacji Poufnych 
jakimkolwiek osobom innym niż pracownicy i współpracownicy i profesjonalni 
doradcy, którzy w każdym przypadku, muszą zapoznać się z Informacjami 
Poufnymi jedynie dla potrzeb Postępowania określonego powyżej; 

d. Spowodować, że każda osoba, której ujawnił Informacje Poufne, zostanie 
powiadomiona z wyprzedzeniem o warunkach niniejszej Umowy, oraz dołożyć 
wszelkich starań celem spowodowania, że każda taka osoba będzie przestrzegać 
tych warunków tak, jakby każda z tych osób była stroną niniejszej Umowy; 

e. W przypadku, gdy zostanie to zastrzeżone, zwrócić lub zniszczyć wszystkie 
dokumenty zawierające Informacje Poufne; 

f. Niezwłocznie powiadomić ITSS w przypadku, gdy ujawnienie jakichkolwiek z 
Informacji Poufnych będzie wymagane od OFERENTA przez prawo lub inne 
przepisy oraz współpracować z w zakresie terminów i rozmiaru tego 
ujawnienia lub wszelkich działań, które strona może zasadnie podjąć celem 
zakwestionowania ważności takich wymogów. 

2. Zobowiązania, o których mowa powyżej, nie mają zastosowania do Informacji 
Poufnych, które: 

a. Były znane z innych źródeł; 
b. Zostały publicznie ujawnione w sposób stanowiący naruszenia niniejszego 

Zobowiązania. 
Ponadto niniejsze zobowiązanie nie zakazuje przekazania informacji w przypadkach, 
gdy organy administracji samorządowej lub państwowej, lub sąd lub inne organy 
wymagają takich informacji w związku ze swoja działalnością.  
 
3. Zobowiązanie Oferent określone w pkt. 2 powyżej obowiązuje bezterminowo; 
4. W przypadku naruszenia przez Oferenta zobowiązania do zachowania w 

poufności Informacji Poufnych określonego w punkcie 2, Oferent będzie 
zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz drugiej Strony w wysokości 
100.000,00 (słownie: sto tysięcy) złotych. Kara umowna płatna będzie w 
terminie 7 dni od otrzymania wezwania do jej zapłaty; 

5. Jeśli ITSS, poniesie szkodę przewyższającą wysokość kary umownej opisanej w 
pkt. 5 powyżej, ITSS może żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach 
ogólnych; 

6. Osoba podpisująca niniejsze Zobowiązanie ze strony Oferenta oświadcza, iż jest 
prawnie umocowana do podpisania niniejszej Umowy. 

 
Za OFERENTA: 
 
 
 

…….……..………………………………    …………….………….…………….…………… 
Miejscowość, data  Pieczątka i czytelny podpis 

upoważnionego przedstawiciela lub 
posiadającego pełnomocnictwo 


