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WSTĘP 
 
Miastoprojekt Wrocław prowadzi działalność biznesową w sposób 
odpowiedzialny w oparciu o zasadę przestrzegania obowiązujących 
uregulowań, w tym przepisów prawa oraz norm etycznych. Stawiamy sobie 
za cel wdrażanie i propagowanie najwyższych standardów. Bezpieczeństwo 
i zdrowie pracowników, współpracowników, kontrahentów oraz wszystkich 
osób przebywających na terenie miejsc pracy oraz zaangażowanych w nasze 
działania, w tym realizację prowadzonych przez Miastoprojekt Wrocław 
inwestycji, stanowią najważniejsze wartości i priorytety Spółki. 

 

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY  
 

 
1. Obowiązywanie Ogólnych Warunków Współpracy 

1.1. Niniejsze Ogólne Warunki Współpracy (dalej jako: „Ogólne Warunki”) 
stanowią zasady, prawa i obowiązki kontrahentów Miastoprojekt Wrocław 
Wrocław sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „Miastoprojekt 
Wrocław”), w szczególności uczestników procesów inwestycyjnych, w które 
zaangażowany jest Miastoprojekt Wrocław, inspektorów nadzoru, 
projektantów, podwykonawców, dostawców oraz innych podmiotów,  
z którymi współpracuje Miastoprojekt Wrocław (dalej jako: „Kontrahenci”).  

1.2. Ogólne Warunki obowiązują w odniesieniu do współpracy 
Miastoprojekt Wrocław z Kontrahentami, wykonywanej nie wcześniej niż od 
dnia wejścia w życie Ogólnych Warunków oraz udostępnienia ich 
Kontrahentowi. Ogólne Warunki stanowią integralną część umów 
zawartych z Kontrahentami i są udostępnione na stronie internetowej 
Miastoprojekt Wrocław pod adresem: 
www.miastoprojektroclaw.pl/complaince 

1.3. Przyjęte przez Miastoprojekt Wrocław dodatkowe ustalenia umowne 
nie mają wpływu na obowiązywanie Ogólnych Warunków, z  zastrzeżeniem 
ust. 1.5. 

1.4 W wypadku gdy pomiędzy Ogólnymi Warunkami a innymi 
ustaleniami umownymi z Kontrahentem powstaje sprzeczność, 
zastosowanie będą miały ustalenia umowne, pod warunkiem, że mają formę 
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pisemną. W innych przypadkach obowiązują postanowienia Ogólnych 
Warunków.  

1.5. Ogólne Warunki wyłączają stosowanie wszelkich innych warunków 
współpracy (wzorców umownych) uznawanych, wydanych lub stosowanych 
przez Kontrahenta. Powyższe dotyczy również sytuacji, gdy Miastoprojekt 
Wrocław nie sprzeciwi się wyraźnie stosowaniu wzorców umownych 
Kontrahenta lub, nie zważając na odmienne postanowienia takich wzorców 
umownych w stosunku do Ogólnych Warunków, wykona świadczenie lub 
przyjmie świadczenie Kontrahenta. 

2. Przestrzeganie przepisów prawa 

2.1. Kontrahent zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa 
dotyczących jego działalności, działań podejmowanych podczas inwestycji, 
obowiązków względem Miastoprojekt Wrocław, uprawnień związanych  
z uczestnictwem w inwestycjach oraz innych, których nieprzestrzeganie 
mogłoby narazić Miastoprojekt Wrocław na poniesienie szkody.  

2.2 Kontrahent zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa 
budowlanego oraz zasad wynikających z przepisów BHP, 
przeciwpożarowych oraz innych zasad bezpieczeństwa podczas realizacji 
swoich zadań, ze szczególnym uwzględnieniem działań podejmowanych na 
terenie budowy objętym inwestycją, w którą zaangażowany jest 
Miastoprojekt Wrocław.  

2.3. Kontrahent zobowiązany jest do przestrzegania przepisów 
zagrożonych sankcją karną lub administracyjną, w szczególności do 
niepopełniania wykroczeń, przestępstw oraz czynów nieuczciwej 
konkurencji. 

3. Przestrzeganie regulacji umownych 

3.1. Kontrahent zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich 
postanowień umów zawartych z Miastoprojekt Wrocław, a także polityk, 
regulaminów, procedur, instrukcji i innych wewnętrznych dokumentów, 
jakie zostaną mu przekazane. Kontrahent nie może powoływać się na 
nieznajomość albo niezrozumienie tych postanowień, jeżeli najpóźniej  
w chwili zawierania umowy z Miastoprojekt Wrocław nie zastrzegł 
nieznajomości albo niezrozumienia określonych postanowień.  

3.2. Przy realizacji zadań w związku z określoną inwestycją Kontrahent 
zobowiązany jest do przestrzegania zasad określonych przez inwestora lub 
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inwestora zastępczego albo inny podmiot działający w ich imieniu  
w zakresie realizacji inwestycji. Kontrahent nie może powoływać się wobec 
Miastoprojekt Wrocław na nieznajomość lub niezrozumienie takich zasad, 
chyba że zasady te nie zostały mu przedstawione przez Miastoprojekt 
Wrocław lub inny podmiot.  

3.3 Kontrahent zobowiązany jest do przestrzegania regulaminów, 
instrukcji, procedur i innych dokumentów obowiązujących na terenie 
budowy objętym inwestycją, w którą zaangażowany jest Miastoprojekt 
Wrocław. Kontrahent nie może powoływać się wobec Miastoprojekt 
Wrocław na nieznajomość lub nierozumienie treści takich dokumentów.  

4. Etyczne postępowanie 

4.1. Kontrahent zobowiązany jest do etycznego i zgodnego z prawem 
postępowania we wszelkich relacjach z Miastoprojekt Wrocław. 

4.2. Kontrahent zobowiązany jest do przeciwdziałania zjawiskom korupcji 
i płatnej protekcji w swojej działalności, a zwłaszcza we wszelkich relacjach  
z Miastoprojekt Wrocław oraz jego personelem (pracownikami, 
współpracownikami oraz podwykonawcami). W związku z powyższym 
Kontrahent akceptuje Politykę Antykorupcyjną Miastoprojekt Wrocław oraz 
zobowiązuje się do jej stosowania.  

4.3. W przypadku posługiwania się przez Kontrahenta pracownikami, 
współpracownikami lub podwykonawcami Kontrahent zobowiąże ich do 
wykonywania pracy w sposób zgodny z prawem i normami etycznymi,  
a w szczególności do stosowania Polityki Antykorupcyjnej Miastoprojekt 
Wrocław. 

4.4 Kontrahentowi zabrania się dokonywania, nakłaniania, oferowania, 
polecania oraz planowania czynów niedozwolonych, a w szczególności 
takich, które byłyby wymierzone przeciwko interesom Miastoprojekt 
Wrocław.  

5. Konflikty interesów 

5.1. Kontrahent zobowiązany jest do unikania konfliktu interesów, przez 
który rozumie się sytuację, w której Kontrahent wykonujący swoje obowiązki 
na rzecz Miastoprojekt Wrocław ma lub może mieć interes w określonym 
sposobie działania, przez co zagrożona jest bezstronna i obiektywna 
realizacja jego obowiązków, co ma lub może mieć wpływ na ochronę 
interesów Miastoprojekt Wrocław. Konflikt interesów w szczególności 
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wynikać może z uwagi na względy rodzinne, emocjonalne, sympatie 
polityczne, interes gospodarczy czy powiązania organizacyjne. 

5.2. Kontrahent zobowiązywany jest do powstrzymania się od zawarcia 
umów z innymi podmiotami, jeśli wskutek realizacji takich umów zagrożony 
zostałby interes Miastoprojekt Wrocław albo gdyby realizacja takich umów 
skutkowała miała wpływ na procesy inwestycyjne, w których uczestniczy 
Miastoprojekt Wrocław.  

5.3. Kontrahent zobowiązany jest do nieświadczenia na rzecz innych 
Kontrahentów jakichkolwiek usług bez pośrednictwa Miastoprojekt 
Wrocław i poza zakresem zawartych z Miastoprojekt Wrocław umów, 
zarówno w czasie trwania takich umów oraz w ciągu 12 miesięcy od 
zakończenia obowiązywania ostatniej z nich, chyba że Miastoprojekt 
Wrocław wyrazi na to zgodę. 

5.4. Kontrahentowi zabrania się, bez zgody Miastoprojekt Wrocław 
wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, osiągania innych korzyści 
materialnych niż wymienione w umowie zawartej z Miastoprojekt Wrocław 
od pozostałych uczestników procesu inwestycyjnego, którego dotyczy taka 
umowa, przez okres jej obowiązywania. 

6. Przestrzeganie polityk compliance 

6.1. Kontrahent zobowiązany jest do znajomości treści oraz przestrzegania 
polityk compliance obowiązujących w Miastoprojekt Wrocław, 
udostępnionych na stronie internetowej Miastoprojekt Wrocław pod 
adresem: www.miastoprojekt wroclaw.pl/compliance jeżeli jest adresatem 
tych polityk. W szczególności dotyczy to:  

a. Polityki Antykorupcyjnej; 
b. Polityki zgłaszania nieprawidłowości; 
c. Polityki Antymobbingowej i Antydyskryminacyjnej; 
d. Polityki ochrony własności intelektualnej; 
e. Polityki bezpieczeństwa informacji.  

6.2. Miastoprojekt Wrocław nie wiążą żadne ogólne warunki, polityki, 
procedury ani inne dokumenty obowiązujące u kontrahenta bez wyraźnej 
akceptacji na piśmie przez Zarząd Miastoprojekt Wrocław. Miastoprojekt 
Wrocław nie przystaje na żadne warunki określone poza ustaleniami  
w formie pisemnej z Kontrahentem w sposób dorozumiany. 
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6.3. W przypadku sprzeczności pomiędzy politykami compliance 
Miastoprojekt Wrocław a zaakceptowanymi na piśmie postanowieniami, 
warunkami, politykami i innymi dokumentami obowiązującymi  
u Kontrahenta obowiązują polityki compliance Miastoprojekt Wrocław, 
chyba że Zarząd Miastoprojekt Wrocław na piśmie zgodził się wprost na ich 
wyłączenie.  

6.4. W przypadku istotnych zmian treści polityk compliance Miastoprojekt 
Wrocław Kontrahent jest o nich informowany drogą elektroniczną bądź  
w inny sposób przyjęty w relacji biznesowej z Miastoprojekt Wrocław. 
Drobne poprawki treści, które nie zmieniają generalnych zasad, praw  
i obowiązków kontrahenta nie stanowią istotnych zmian.  

7. Ochrona danych osobowych 

7.1. Wszelkie dane osobowe przetwarzane przez Miastoprojekt Wrocław 
podlegają ochronie prawnej na zasadach określonych w przepisach 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), a także 
zasadach określonych w Polityce Bezpieczeństwa Informacji obowiązującej 
w Miastoprojekt Wrocław.  

7.2. Miastoprojekt Wrocław jest administratorem danych osobowych 
Kontrahenta. Dane te są przetwarzane w następujących celach: 

a. realizacji umowy zawartej z Miastoprojekt Wrocław (podstawą prawną 
przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 
b. realizacji obowiązków prawnych ciążących na Miastoprojekt Wrocław, 
wynikających głównie z przepisów prawa podatkowego, a także prawa 
budowlanego (podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO); 
c. realizacji prawnie uzasadnionych interesów Miastoprojekt Wrocław 
lub Kontrahenta, do których zalicza się przede wszystkim: możliwość 
kontaktu w sprawie zawartych umów, obsługa korespondencji, 
sporządzanie notatek, dokumentów, protokołów oraz innych materiałów 
pisemnych bądź elektronicznych, związanych  
z realizowanymi inwestycjami, udostępnienie danych klientom 
Miastoprojekt Wrocław oraz innym podmiotom uczestniczącym  
w inwestycjach, a także potencjalnym klientom oraz podmiotom mającym 
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uczestniczyć w inwestycjach – w przypadkach występowania w przetargu 
lub ubiegania się o zawarcie umowy w innej formie przewidzianej 
przepisami prawa – jak również inne wykorzystanie danych w związku  
z realizowanymi lub planowanymi inwestycjami, w zakresie, w jakim jest to 
niezbędne dla realizacji lub planowanej realizacji takich inwestycji,  
a ponadto uprawnienia kontrolne, nadzorcze oraz ustalanie, dochodzenie  
i obrona roszczeń związanych z inwestycjami lub umowami zawartymi przez 
Kontrahenta z Miastoprojekt Wrocław (podstawą prawną przetwarzania 
danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 
d. wynikających z treści zgody na przetwarzanie danych osobowych,  
a jeżeli do przetwarzania dochodzi wskutek działania potwierdzającego 
Kontrahenta, przyzwalającego na przetwarzanie jego danych osobowych – 
spodziewanego celu ich przetwarzania, związanego z okolicznościami 
takiego działania potwierdzającego (podstawą prawną przetwarzania 
danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

7.3. W sytuacjach szczególnych lub w zakresie wynikającym z przepisów 
prawa bądź charakteru realizowanej inwestycji Miastoprojekt Wrocław 
może przetwarzać szczególne kategorie danych osobowych (dane 
wrażliwe), do których przede wszystkim zalicza się informacje dotyczące 
zdrowia. W takiej sytuacji dane mogą być przetwarzane w następujących 
celach: 

a. zapewnienia ochrony żywotnych interesów Kontrahenta (podstawą 
prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit. c RODO); 
b. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w postępowaniu 
sądowym (podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit. f 
RODO); 
c. wynikających z treści zgody na przetwarzanie danych osobowych 
(podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit. a RODO).  

7.4. W przypadku przekazywania danych lub dokumentów zawierających 
dane osobowe dotyczące wykształcenia, uprawnień, kompetencji, 
doświadczenia, rekomendacji i innych informacji o charakterze zawodowym 
Kontrahenta, dane te będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO 
w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Miastoprojekt Wrocław 
lub Kontrahenta określonych w ust. 2 lit. c. W zakresie wykraczającym poza 
prawnie uzasadniony interes dane będą przetwarzane na podstawie zgody 
Kontrahenta (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO), udzielonej w formie 
oświadczenia albo działania potwierdzającego, przyzwalającego na 
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wykorzystanie tych danych w celach dotyczących realizowanych lub 
planowanych inwestycji Miastoprojekt Wrocław, w tym wykorzystania ww. 
danych osobowych dla potrzeb przetargów, zapytań ofertowych i innych 
prawnie dozwolonych form zawierania umów i prowadzenia negocjacji,  
w których uczestniczyć będzie Miastoprojekt Wrocław, nawet jeśli później  
w taką inwestycję nie będzie zaangażowany Kontrahent.  

7.5. W przypadku pozyskania danych niebezpośrednio od Kontrahenta 
źródłem tych danych będą publiczne rejestry (CEIDG/ baza REGON/ KRS). 
Zakres danych przetwarzanych z tego źródła obejmuje kategorie danych 
przetwarzane w ramach ww. rejestrów.  

7.6. Dane osobowe Kontrahenta przetwarzane będą przez okres 
niezbędne dla realizacji celów przetwarzania określonych w ust. 2 lub 3.  
W przypadku realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Miastoprojekt 
Wrocław dane będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami 
prawa. W zakresie realizacji umów dane będą przetwarzane przez okres 
obowiązywania takich umów, a po tym okresie mogą być przechowywane 
przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, mogących wyniknąć  
z ww. umów. Dane przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę nie będą 
przetwarzane dłużej niż do chwili cofnięcia tej zgody.  

7.7. Dane osobowe Kontrahenta nie będą ujawniane osobom ani 
podmiotom trzecim, niemającym podstaw do przetwarzania takich danych, 
za wyjątkiem odbiorców danych. Odbiorcami danych są podmioty 
współpracujące z Miastoprojekt Wrocław przy realizacji celów przetwarzania 
określonych w ust. 2 lub 3, a także podmioty, którym te dane będą 
udostępniane w świetle zakresu przetwarzania tych danych. Odbiorcami 
danych są przede wszystkim podmioty świadczące na rzecz Miastoprojekt 
Wrocław usługi: księgowe, prawne, podatkowe, consultingowe, audytorskie, 
informatyczne, hostingu, nadzoru inwestorskiego, projektowe, pocztowe 
lub kurierskie oraz inne, których zakres będzie związany z celami 
przetwarzania danych osobowych. Odbiorcami danych mogą być również 
inni Kontrahenci, klienci lub potencjalni klienci Miastoprojekt Wrocław,  
a także podmioty uczestniczące w inwestycjach, w które zaangażowany jest 
Miastoprojekt Wrocław.  

7.8. Dane osobowe ujawniane są odbiorcom: 
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a. w ramach ich udostępnienia, kiedy to odbiorca danych staje się 
jednocześnie ich administratorem – w zakresie niezbędnym do celów 
takiego udostępnienia; 
b. na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych 
– w zakresie wynikającym z takiej umowy, co jest ściśle związane z zakresem 
umowy głównej łączącej ten podmiot z Miastoprojekt Wrocław.   

7.9. Podanie danych w zakresie: 

a. właściwym dla zawarcia umowy jest niezbędne, aby taką umowę 
można było zawrzeć (ich brak skutkować będzie niemożliwością zawarcia 
umowy, tj. odmową jej zawarcia); 
b. właściwym dla realizacji obowiązków prawnych ciążących na 
Miastoprojekt Wrocław jest niezbędne dla realizacji tych obowiązków (ich 
brak mógłby uniemożliwić wykonania tych obowiązków, co może 
skutkować sankcjami określonymi w przepisach prawa); 
c. właściwym dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów 
Miastoprojekt Wrocław lub Kontrahenta jest dobrowolne, ale może okazać 
się niezbędne dla wykonania umów pomiędzy Kontrahentem  
a Miastoprojekt Wrocław (ich brak mógłby narazić Miastoprojekt Wrocław 
lub Kontrahenta na niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy); 
d. szczególnych kategorii danych osobowych jest dobrowolne, ale może 
okazać się niezbędne dla realizacji celów określonych w ust. 3 lit. a lub b (ich 
brak mógłby narazić na szkodę Miastoprojekt Wrocław lub Kontrahenta); 
e. wynikającym ze zgody na przetwarzanie danych osobowych jest 
dobrowolne.  

7.10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Kontrahent  
w stosunku do Miastoprojekt Wrocław ma prawo do: 

a. żądania dostępu do jego danych osobowych; 
b. sprostowania danych osobowych, gdy są nieprawdziwe lub 
niekompletne; 
c. usunięcia danych osobowych, na zasadach określonych w art. 17 
RODO; 
d. ograniczenia danych osobowych, na zasadach określonych w art. 18 
RODO; 
e. przenoszenia danych osobowych na rzecz innego administratora 
danych; 
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f. sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych przetwarzanych na 
podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub 
Kontrahenta; 
g. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym 
momencie – jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na 
podstawie wyrażonej zgody – jednak bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 
h. niepodlegania decyzjom, które opierają się wyłącznie na 
zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu (Miastoprojekt 
Wrocław informuje, że Kontrahenci nie podlegają takim decyzjom); 
i. skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na przetwarzanie danych 
osobowych w sposób niezgodny z przepisami o ochronie danych 
osobowych.  

7.11. W przypadku gdy Kontrahent przy współpracy z Miastoprojekt 
Wrocław posługiwać się będzie pracownikami lub innymi osobami 
działającymi na jego rzecz, jest on zobowiązany do przekazania tych osobom 
klauzuli informacyjnej zawierającej informacje określone w ust. 1-10 oraz 
zachowania dowodu na tę okoliczność. W przypadku nieprzekazania albo 
braku udowodnienia przekazania tym osobom ww. klauzuli informacyjnej 
Kontrahent zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Miastoprojekt Wrocław 
odszkodowania w pełnej wysokości wartości szkody poniesionej przez 
Miastoprojekt Wrocław z tego tytułu, w szczególności w związku z karą 
pieniężną bądź inną sankcją nałożoną przez organ nadzorczy, 
odszkodowaniem lub zadośćuczynieniem zasądzonym w postępowaniu 
cywilnym bądź ugodą zawartą z osobą, której prawa zostały naruszone.  

7.12. Kontrahentowi mogą być przekazywane dane osobowe, których 
administratorem lub podmiotem przetwarzającym jest Miastoprojekt 
Wrocław. W takiej sytuacji Kontrahent może przetwarzać dane wyłącznie  
w zakresie wynikającym z upoważnienia do przetwarzania danych 
osobowych nadanego przez Miastoprojekt Wrocław albo umowy 
powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej z Miastoprojekt 
Wrocław.  

7.13. Kontrahent zobowiązany jest do przetwarzania danych osobowych,  
o których mowa w ust. 11, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie 
danych osobowych, w szczególności RODO, oraz postanowieniami Polityki 
Bezpieczeństwa Informacji obowiązującej w Miastoprojekt Wrocław, jak 
również innymi dokumentami obowiązującymi w Miastoprojekt Wrocław, 
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przekazanymi Kontrahentowi w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych.  

8. Własność intelektualna 

8.1. Miastoprojekt Wrocław wykorzystuje w swojej działalności własność 
intelektualną, którą stanowią przedmioty prawa autorskiego (treści 
materiałów reklamowych, marketingowych, publicystycznych, grafiki, 
logotyp, kody źródłowe do oprogramowania etc.), prawa własności 
przemysłowej, know-how oraz inne informacje, w szczególności informacje 
niejawne będące tajemnicą przedsiębiorstwa Miastoprojekt Wrocław. 
Prawa do ww. własności intelektualnej przysługują wyłącznie Miastoprojekt 
Wrocław, z zastrzeżeniem ust. 2.  

8.2. Miastoprojekt Wrocław może wykorzystywać prawa do własności 
intelektualnej przysługujące innym podmiotom, które zezwoliły na 
korzystanie z tych praw w sposób zgodny z przepisami prawa albo 
udostępniły je w miejscach związanych z inwestycjami, zgodnie  
z postanowieniami ich umów z podmiotami realizującymi te inwestycje.  
W takich przypadkach Miastoprojekt Wrocław nie jest właścicielem tych 
praw, a wszelkie roszczenia ich dotyczące powinny być zgłaszane 
podmiotom, którym przysługuje pełnia ww. praw. 

8.3. Kontrahent zobowiązany jest do niepodejmowania działań, które 
naraziłyby Miastoprojekt Wrocław na utratę, ograniczenia, szkodę lub inne 
naruszenia związane z przysługującymi Miastoprojekt Wrocław prawami 
własności intelektualnej.  

8.4. Kontrahent zobowiązany jest do przestrzegania obowiązującej  
w Miastoprojekt Wrocław Polityki Ochrony Własności Intelektualnej.  

9. Tajemnica przedsiębiorstwa i ochrona informacji poufnych 

9.1. Wszelkie informacje przekazywane Kontrahentowi przez 
Miastoprojekt Wrocław, które nie zostały podane do wiadomości publicznej, 
są informacjami poufnymi. W szczególności do informacji tych zalicza się: 
szczegóły dotyczące realizowanej inwestycji, warunki, specyfikacje, 
informacje dotyczące klientów i Kontrahentów Miastoprojekt Wrocław, 
informacje dotyczące warunków umów Miastoprojekt Wrocław, informacje 
o wykorzystywanej własności intelektualnej oraz know-how, dane osobowe 
pracowników i innych uczestników procesów inwestycyjnych, informacje 
zawarte w dokumentach przekazywanych lub udostępnianych 
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Kontrahentowi, szczegóły dotyczące: realizowanych lub planowanych 
inwestycji, cen, kosztów, ustaleń, ofert, negocjacji, zapytań ofertowych, 
faktur, a także inne informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne, 
handlowe i inne posiadające wartość gospodarczą.  

9.2. Informacje poufne, o których mowa w ust. 1, a także inne informacje 
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne 
posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym 
zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom 
zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne 
dla takich osób stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Miastoprojekt 
Wrocław i podlegają ochronie prawnej. Co do informacji stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa Miastoprojekt Wrocław podjął, przy zachowaniu 
należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. 

9.3. Kontrahent zobowiązany jest do zachowania poufności w odniesieniu 
do informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Miastoprojekt 
Wrocław oraz innych informacji niejawnych bez względu na sposób ich 
pozyskania, zarówno w okresie trwania współpracy z Miastoprojekt Wrocław, 
obowiązywania umów handlowych zawartych z Miastoprojekt Wrocław, jak 
również po ich ustaniu, póki takie informacje będą posiadały wartość 
gospodarczą. Dotyczy to także informacji o innych Kontrahentach oraz 
podmiotach współpracujących z Miastoprojekt Wrocław.  

9.4. Żadne informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
Miastoprojekt Wrocław ani inne informacje niejawne, bez uprzedniej zgody 
Miastoprojekt Wrocław nie mogą zostać ujawnione ani wykorzystane przez 
Kontrahenta dla celów innych niż realizacja określonej umowy zawartej  
z Miastoprojekt Wrocław, z którą wiążą się takie informacje. Powyższe nie 
dotyczy pracowników Kontrahenta, zaangażowanego w realizację 
określonej umowy. Pracownikom Kontrahenta informacje te mogą zostać 
udostępnione, jednakże wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji 
umowy oraz z wyraźnym zobowiązaniem takich osób do zachowania 
poufności. Odpowiedzialność za zachowanie przez ww. osoby poufności 
ponosi Kontrahent. 

9.5. Poza sytuacją określoną w ust. 4, Kontrahent zobowiązany jest nie 
kopiować ani w inny sposób nie powielać informacji przekazanych przez 
Miastoprojekt Wrocław, chyba że jest to niezbędne dla prawidłowego ich 
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użycia, ani też nie zezwalać osobom trzecim na kopiowanie czy powielanie 
takich informacji. 

10. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji: 

a. co do których można wykazać, iż przed ujawnieniem znajdowały się  
w posiadaniu Kontrahenta, który takie informacje otrzymał zgodnie  
z prawem i bez naruszenia postanowień Ogólnych Warunków; 
b. które w momencie przetwarzania przez Kontrahenta są powszechnie 
znane lub po ich otrzymaniu przez Kontrahenta zostały podane do 
publicznej wiadomości w inny sposób niż poprzez naruszenie prawa lub 
zobowiązania, którego dopuścił się Kontrahent lub osoba trzecia; 
c. które zostały ujawnione zgodnie z obowiązującymi wymogami prawa 
lub na wniosek uprawnionych organów administracji państwowej, sądów 
oraz innych organów państwowych, w zakresie ich właściwości; 
d. które zostały lub zostaną przekazane przez Miastoprojekt Wrocław 
Kontrahentowi z wyraźnym pisemnym zwolnieniem z zachowania 
poufności lub zwolnieniem z zakazu jawnego wykorzystywania. 

11. Odpowiedzialność 

11.1. Kontrahent ponosi odpowiedzialność wobec Miastoprojekt Wrocław 
za szkody i krzywdy wyrządzone Miastoprojekt Wrocław przy ich współpracy 
do pełnej wysokości, nie wyłączającym przy tym utraconych korzyści oraz 
szkód związanych z koniecznością zapłaty przez Miastoprojekt Wrocław na 
rzecz podmiotów trzecich kar umownych, odszkodowań, zadośćuczynień  
i innych zapłat wynikających z zawartych przez Miastoprojekt Wrocław 
umów.  

11.2. Posługiwanie się przez Kontrahenta innymi osobami lub podmiotami, 
w szczególności podwykonawcami, nie zwalnia Kontrahenta z jego 
odpowiedzialności wobec Miastoprojekt Wrocław.  

12. Zgłaszanie nieprawidłowości 

12.1. Wszelkie wykryte nieprawidłowości związane z przestrzeganiem przez 
pracowników, współpracowników oraz Kontrahentów przepisów prawa, 
zawartych umów oraz polityk compliance, o których mowa w pkt. VI 
Ogólnych Warunków, należy zgłaszać Miastoprojekt Wrocław zgodnie  
z postanowieniami Polityki zgłaszania nieprawidłowości obowiązującej  
w Miastoprojekt Wrocław. Nieprawidłowości te muszą być związane  
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z inwestycją, w której uczestniczy Miastoprojekt Wrocław, albo działaniami 
mającymi wpływ na takie inwestycje.  

12.2. Należy również dokonywać zgłoszeń wszelkich uzasadnionych 
podejrzeń co do naruszenia obowiązujących przepisów prawa, zawartych 
umów oraz polityk compliance Miastoprojekt Wrocław.  

13. Postanowienia końcowe 

13.1. Miastoprojekt Wrocław w każdym czasie uprawniony jest do zmiany 
treści Ogólnych Warunków. Zmieniona treść Ogólnych Warunków ma 
zastosowanie wobec Kontrahenta, jeśli zostanie przedłożona Kontrahentowi 
drogą elektroniczną lub pisemnie nie później niż na 7 (siedem) dni przed 
wejściem w życie zmian, a Kontrahent do czasu wejścia w życie zmian nie 
złoży sprzeciwu drogą elektroniczną lub pisemnie. 

13.2. Prawem właściwym dla wykonywania wszelkich umów pomiędzy 
Kontrahentem a Miastoprojekt Wrocław jest prawo polskie.    

13.3. Wszelkie spory pomiędzy Kontrahentem a Miastoprojekt Wrocław 
rozpatrywane będą na podstawie polskich przepisów przed sądem 
miejscowo właściwym ze względu na siedzibę Miastoprojekt Wrocław.  

13.4. Nieważność lub bezskuteczność któregokolwiek z postanowień 
Ogólnych Warunków bądź umowy zawartej pomiędzy Kontrahentem  
a Miastoprojekt Wrocław nie powoduje nieważności lub bezskuteczności 
pozostałych ich postanowień. W przypadku nieważności lub 
bezskuteczności któregokolwiek z postanowień Kontrahent zobowiązany 
jest podjąć negocjacje w dobrej wierze z Miastoprojekt Wrocław celem 
zastąpienia nieważnego lub bezskutecznego postanowienia innym ważnym 
postanowieniem, powodującym podobne konsekwencje ekonomiczne, 
finansowe i gospodarcze dla Kontrahenta oraz Miastoprojekt Wrocław. 

13.5. Treść zawartych umów pomiędzy Kontrahentem a Miastoprojekt 
Wrocław stanowi całość porozumienia pomiędzy stronami w zakresie 
przedmiotu tych umów i zastępuje wszelkie wcześniejsze uzgodnienia, 
oświadczenia lub porozumienia ustne bądź pisemne w tym zakresie. 
Powyższe nie dotyczy treści niniejszych Ogólnych Warunków, które mają 
zastosowanie do każdej umowy, zgodnie z postanowieniami określonymi  
w pkt. 1. Ogólnych Warunków.  
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13.6. Kontrahent nie może dokonać jakichkolwiek cesji spośród swych praw 
lub zobowiązań wynikających z umowy zawartej z Miastoprojekt Wrocław 
bez pisemnej zgody Miastoprojekt Wrocław. 

13.7. Kontrahent zobowiązany jest do każdorazowego informowania 
Miastoprojekt Wrocław o zmianie swoich danych kontaktowych (adresu do 
doręczeń, numeru telefonu, adresu e-mail) pod rygorem uznania wszelkiej 
korespondencji skierowanej przez Miastoprojekt Wrocław lub inny podmiot 
na stary adres za doręczoną. 

 

 

Wrocław, dn.                                                                               Grzegorz Rosik 

                                                                                                Prezes Zarządu 

 

 

 


