
 

 

ZOBOWIĄZANIE  

DO ZACHOWANIA POUFNOŚCI  

NDA/NFP/__________/1/2023/__ 
 

zwane dalej „Zobowiązaniem” 

złożone w Gdańsku w dniu  2023 roku: 

Przedsiębiorstwu Przeładunku Paliw Płynnych NAFTOPORT Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku przy ul. Kpt. ż. w. W. Poinca 1, 80-561 Gdańsk, 
wpisanemu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym 
Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000065348, NIP 
583-000-68-62, REGON 190009775, nr BDO 000019554, kapitał zakładowy 45 942 000,00 zł 
– pokryty w całości,  

zwanemu dalej „Spółką”, 

przez: 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________ 

 

zwanym dalej „Zobowiązanym”, 

Zważywszy, iż: 

z uwagi na rodzaj oraz zakres usług świadczonych przez Zobowiązanego, Spółka uważa 
za niezbędne utrzymanie w tajemnicy wszelkich informacji, które Zobowiązany nabędzie, 
uzyska lub otrzyma w związku z udziałem Zobowiązanego w postępowaniu przetargowym 
na budowę rurociągów R43 i R44 wraz z konstrukcjami wsporczymi i infrastrukturą 
towarzyszącą w Bazie Przeładunku Paliw Płynnych Naftoport w Gdańsku, dalej jako „Projekt”, 

Zobowiązany uzyska dostęp do Informacji Poufnych.  
 

 

§ 1 
Definicje 

1. Informacjami Poufnymi w rozumieniu Zobowiązania są wszelkie informacje, 
w szczególności techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne 
i organizacyjne, które zostały przekazane przez Spółkę w związku z udziałem 
Zobowiązanego w postępowaniu przetargowym dotyczącym Projektu, bez względu 
na formę ich wyrażenia i fakt lub sposób ich utrwalenia na jakimkolwiek nośniku 
materialnym. Informacjami Poufnymi Spółki są w szczególności: cenniki, analizy, dane 
osobowe, dane dotyczące przedsiębiorstwa, informacje dotyczące stosowanych rozwiązań 
systemów informacyjnych, w tym systemów bezpieczeństwa, dokumentacja techniczna 
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Spółki (w szczególności ta dotycząca Projektu) oraz inne dane i informacje, w których 
posiadanie Zobowiązany może wejść podczas rozmów, negocjacji lub dalszej współpracy. 

2. Dla potrzeb Zobowiązania, Informacjami Poufnymi nie będą:  
2.1. informacje, które jeszcze przed złożeniem Zobowiązania lub w trakcie jego 

obowiązywania zostały lub zostaną podane do publicznej wiadomości w inny sposób 
niż na skutek naruszenia postanowień Zobowiązania; 

2.2. informacje, które Zobowiązany, z uwagi na przepisy ustawowe lub na podstawie 
orzeczenia wydanego przez właściwy sąd, decyzji albo innego aktu organu 
administracji publicznej, ma obowiązek ujawnić, w zakresie wyłącznie dotyczącym 
wymaganego ujawnienia, pod warunkiem, że Zobowiązany niezwłocznie powiadomi 
Spółkę o takim obowiązku i skonsultuje ze Spółką formę i treść ujawnienia; 

2.3. informacje, które były w posiadaniu Zobowiązanego przed złożeniem Zobowiązania 
lub przed faktem ich ujawnienia pod warunkiem, że zostały one uzyskane 
bez naruszenia prawa; 

2.4. informacje, które zostały uzyskane niezależnie od Spółki jako wynik pracy wykonanej 
przez Zobowiązanego lub jej podwykonawców, w stosunku, do których nie ujawniono 
takich informacji; 

2.5. informacje, co do których Spółka uprzednio wyraziła pisemną zgodę na ich ujawnienie. 

§ 2 
Obowiązek zachowania poufności 

1. Zobowiązany oraz jego pracownicy, przedstawiciele i doradcy zachowają poufność 
wszelkich Informacji Poufnych otrzymanych od Spółki, również co do źródła takich 
Informacji w zakresie w jakim Spółka dba o zachowanie poufności własnych informacji. 

2. Zobowiązany zobowiązuje się nie kopiować, nie wykonywać odpisów, wypisów, 
fotografii, fotokopii ani w jakikolwiek inny sposób nie powielać całości lub jakichkolwiek 
części Informacji Poufnych. 

3. Zobowiązany zobowiązuje się nie przekazywać Informacji Poufnych, ani ich źródła, 
zarówno w całości, jak i w części do wiadomości publicznej, ani nie rozpowszechniać 
Informacji Poufnych w inny sposób.  

4. Zobowiązany zobowiązuje się nie wykorzystywać Informacji Poufnych do innych celów 
niż jest to niezbędne do prawidłowej realizacji celów Zobowiązania. 

5. Zobowiązany zobowiązuje się nie ujawniać Informacji Poufnych, ani ich źródła, zarówno 
w całości, jak i w części jakiejkolwiek osobie trzeciej bez uzyskania pisemnej zgody 
Spółki.  

6. Zobowiązany ponadto zobowiązuje się, że ograniczy obieg Informacji Poufnych wewnątrz 
swej własnej organizacji, z wyjątkiem tego, co należy ujawnić w niezbędnym stopniu 
dla prowadzenia rozmów, negocjacji lub współpracy w związku z udziałem 
Zobowiązanego w postępowaniu przetargowym dotyczącym Projektu. Zobowiązany 
poinformuje nadto swoich pracowników, przedstawicieli oraz doradców o obowiązkach 
wynikających ze Zobowiązania. 

7. Wszelkie nośniki zawierające Informacje Poufne dotyczące Spółki zostaną zwrócone 
Spółce niezwłocznie na jej pisemny wniosek, nie później jednak niż w terminie 7 dni 
od daty doręczenia takiego wniosku Zobowiązanemu.  
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8. Na żądanie Spółki, nośniki, o których mowa w ustępie poprzedzającym, Zobowiązany 
niezwłocznie zniszczy wraz z wszelkimi wykonanymi kopiami. 

§3 
Odpowiedzialność  

1. Ujawnienie Informacji Poufnych przez Zobowiązanego, w sposób naruszający 
postanowienia Zobowiązania, powoduje obowiązek zapłaty przez Zobowiązanego kary 
umownej w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) za każdy 
przypadek naruszenia.  

2. Spółka może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych, niezależnie 
od dochodzenia zapłaty kary umownej, o której mowa w § 3 ust.1 Zobowiązania. 

§ 4 
Postanowienia końcowe 

1. Przekazanie Informacji Poufnej przez Spółkę nie oznacza przyznania uprawnienia 
Zobowiązanemu do korzystania z żadnego znaku handlowego, patentu, prawa autorskiego, 
ani żadnego innego prawa własności intelektualnej. 

2. Zobowiązany zachowa Zobowiązanie w poufności i nie ujawni jego treści, z wyjątkiem 
tego, co może być niezbędne do jego wykonania w zgodzie z prawem 
oraz postanowieniami Zobowiązania. 

3. Postanowienia Zobowiązania obowiązują od dnia jego złożenia przez Zobowiązanego 
przez okres pięciu (5) lat. 
 

 

 

 

Przyjęto przez Spółkę 

 

(data i podpis) 

 
ZOBOWIĄZANY      

   

 
 

(DATA I PODPIS) 
 

 

 
  

 


