
Załącznik nr 1.9 do SIWZ do umowy ………./PPOI/ARISPK 

 

POROZUMIENIE O POUFNOŚCI 
zawarte w dniu ………... we Wrocławiu pomiędzy: 

1. Archicom sp. z o.o. - Realizacja Inwestycji - sp. k.z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Liskego 7, 
50-345 Wrocław, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000608733, 
dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, reprezentowaną przez: 

 Izabella Stefańska – Prokurent Komplementariusza 
 Małgorzata Kotarba – Prokurent Komplementariusza  
 
Zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”  
 
a 
 
2. ……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

reprezentowaną przez: 

………………………………………………. 

Zwane dalej „OFERENTEM”  

zwanymi dalej łącznie „Stronami” 

Preambuła 

(i) Zważywszy, że Oferent otrzymał od Zamawiającego spółki Archicom Sp. z o.o.-Realizacja 

Inwestycji Sp.k. dokumentację przetargową – Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 

przygotowaną dla postępowania przetargowego dotyczącego wyłonienia wykonawcy inwestycji 

budynków mieszkalnych wielorodzinnych oznaczonych w Dokumentacji Projektowej symbolem 

„Olimpia Port M16,M17 – faza IX” z niezbędną, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem 

terenu przy ul. Marca Polo  we Wrocławiu, zawierającą informacje mające charakter poufny, w celu 

zapewnienia ochrony przekazywanych informacji, Strony postanowiły zawrzeć niniejsze 

Porozumienie, o następującej treści: 

§ 1. POUFNOŚĆ 

1. Strony będą traktować, zgodnie z warunkami niniejszego Porozumienia, wszystkie przekazane 
informacje, włączając w to w szczególności analizy, projekty, studia, streszczenia, lub inne dokumenty 
przygotowane przez jedną ze Stron lub jej doradców - jako Informacje Poufne. 

2. Za Informacje Poufne nie uważa się informacji, które: 

1) jeszcze przed podpisaniem niniejszego Porozumienia są lub staną się dostępne publicznie bez 
winy danej Strony, jej pracowników i doradców, 

2) są lub staną się dostępne dla Stron z innego źródła, aniżeli Strona Porozumienia, pod 
warunkiem że podmiot będący źródłem informacji nie był związany z jedną ze Stron 
ograniczeniami nakładanymi przez klauzule lub porozumienia o poufności, 

3) były w posiadaniu Strony przed podpisaniem Porozumienia pod warunkiem, że podmiot, który 
był ich źródłem nie był związany klauzulami lub porozumieniem o poufności z jedną ze Stron,  



4) zostały uzyskane niezależnie od drugiej Strony jako wynik pracy wykonanej przez Stronę lub 
jej doradców, w stosunku do których nie ujawniono takich informacji. 

3. Strony zgadzają się nie wykorzystywać Informacji Poufnych ze szkodą dla drugiej Strony.  

4. Strony zgadzają się nie ujawniać faktu istnienia oraz treści niniejszego Porozumienia bez zgody 
drugiej Strony wyrażonej na piśmie. 

5. W przypadku, gdy Strona otrzyma żądanie ujawnienia Informacji Poufnych w całości lub części na 
podstawie orzeczenia lub decyzji wydanej przez właściwy sąd bądź inny organ wymiaru 
sprawiedliwości lub organ administracji publicznej, albo też inny uprawniony organ, którego władzy 
podlega Strona, od której żąda się ujawnienia Informacji Poufnych, Strona wyraża zgodę na: 

1) natychmiastowe powiadomienie drugiej Strony o wystąpieniu takiego żądania oraz jego 
okolicznościach towarzyszących,  

2) skonsultowanie się z drugą Stroną w kwestii zasadności podjęcia prawnie dostępnych kroków 
w celu odrzucenia, bądź zmniejszenia zakresu takiego żądania, 

3) jeżeli ujawnienie Informacji Poufnych jest konieczne bądź zostanie uznane za celowe - 
dołożenie wszelkich starań dla uzyskania wiarygodnego zapewnienia, że Informacje Poufne nie 
będą dalej ujawniane. 

6. Z zastrzeżeniem wymogów prawa oraz podjętych zobowiązań do zachowania poufności, Strony są 
uprawnione do zapoznania się i zatwierdzenia wszelkich oświadczeń lub publikacji, przed podaniem 
ich do wiadomości publicznej, dotyczących udziału w niniejszym Porozumieniu, treści niniejszego 
Porozumienia, oraz Informacji Poufnych, które zamierza opublikować lub ogłosić druga Strona. 

§ 2. ODSZKODOWANIE 

1. W przypadku poniesienia przez Stronę szkody w wyniku niedotrzymania przez drugą Stronę warunków 
niniejszego Porozumienia, Strona poszkodowana ma prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych 
odszkodowania odpowiadającego wysokości poniesionej szkody. 

§ 3. ZAWIADOMIENIA 

1. Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia związane z niniejszym Porozumieniem dokonywane będą na 
piśmie pod rygorem nieważności i doręczane osobiście lub wysłane pocztą lub telefaksem wraz z 
oryginałem wysłanym należycie opłaconym listem poleconym (włączając w to pocztę kurierską) na 
adresy stron podanej poniżej: 

Archicom sp. z o.o. - Realizacja Inwestycji - sp. k. 

ul. Liskego 7  

50-345 Wrocław  

2. O zmianie adresu Strony druga Strona zostanie powiadomiona zgodnie z postanowieniami niniejszego 
ustępu. Zawiadomienie będzie uznawane za prawidłowo otrzymane w chwili jego doręczenia lub w 
następnym dniu roboczym w przypadku zawiadomienia przesłanego telefaksem. 

§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Okres obowiązywania niniejszego Porozumienia upływa po 5 (pięciu) latach od dnia zakończenia 
realizacji prac będących przedmiotem przetargu opisanego w Preambule.  

2. Zmiany niniejszego Porozumienia mogą być dokonane jedynie w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

3. Dla usunięcia wątpliwości Strony postanawiają w myśl art. 58 par. 3 Kodeksu Cywilnego, że w 
przypadku, gdyby jakakolwiek część niniejszego Porozumienia okazała się nieważna lub w inny sposób 
prawnie wadliwa, pozostała część Umowy pozostanie w mocy. 

4. Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu 
dla każdej ze Stron. 

 
ZAMAWIAJĄCY       OFERENT 

 

 


