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OGŁOSZENIE O WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH 

z dnia 14 października 2021 r.  

 (zwane dalej „Ogłoszeniem”) 

 

I. Zamawiający:  
 

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki 

(dalej również „Łukasiewicz-IMiF”) 

al. Lotników 32/46 

02-668 Warszawa 

 

Adres strony  internetowej: https://imif.lukasiewicz.gov.pl/ 

 

Adresy poczty elektronicznej:   

 

 Zagadnienia merytoryczne: filip.walczak@imif.lukasiewicz.gov.pl 

 

 Składanie zgłoszeń: michal.urbanski@imif.lukasiewicz.gov.pl 

 

 

Adres strony internetowej, na której udostępnione będzie Ogłoszenie:  

https://imif.lukasiewicz.gov.pl/ 

 

UWAGA: wszelką korespondencję kierowaną do Łukasiewicz-IMiF w sprawie 

Ogłoszenia należy opatrzyć dopiskiem: „Wstępne konsultacje rynkowe związane  

z planowanym zagospodarowaniem nieruchomości Łukasiewicz -IMIF w Warszawie 

przy ul. Krakowiaków 53”.  

 

II. Podstawa prawna 

 

Wstępne konsultacje rynkowe prowadzone są na podstawie art. 84 ustawy z dnia  

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: „Ustawa”). 

 

III. Przedmiot Ogłoszenia oraz cel wstępnych konsultacji rynkowych 

 

1. Łukasiewicz-IMiF ogłasza Wstępne konsultacje rynkowe (dalej: „Wstępne 

konsultacje”) związane z ewentualnym przygotowaniem postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego (dalej: „Postępowanie”), którego przedmiotem będzie: 

„Zagospodarowanie nieruchomości Łukasiewicz-IMiF zlokalizowanej w Warszawie 

przy ul. Krakowiaków 53”. 

 

2. Celem Wstępnych konsultacji jest doradztwo oraz uzyskanie informacji 

technicznych, merytorycznych i biznesowych w zakresie niezbędnym do precyzyjnego 

przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, Specyfikacji Warunków Zamówienia 

https://imif.lukasiewicz.gov.pl/
mailto:filip.walczak@imif.lukasiewicz.gov.pl
mailto:michal.urbanski@imif.lukasiewicz.gov.pl
https://imif.lukasiewicz.gov.pl/
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oraz warunków umowy w postępowaniu na „Zagospodarowanie nieruchomości 

Łukasiewicz-IMiF zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Krakowiaków 53”. 

 

3.  Łukasiewicz-IMiF będzie oczekiwał uzyskania informacji w szczególności  

w zakresie:  

 

a) modelów biznesowych kompleksowego zagospodarowania powierzchni 

wraz  z uwzględnieniem form finansowania.  

 

Bierze się pod uwagę rozwiązanie polegające na tym, że część powierzchni 

nieruchomości zostanie przeznaczona na potrzeby prowadzonej działalności 

gospodarczej przez Łukasiewicz-IMiF a pozostała część na komercyjny 

wynajem. 

 

b) Oczekiwań finansowych Uczestnika. 

 

c) Rozwiązań technicznych w zakresie technologii i dostępnych rozwiązań 

technicznych dotyczących obiektów budowlanych o charakterze  

i przeznaczeniu. 

 

d) Wytycznych do projektowania dokumentacji wykonawczej.  

 

e) Czasu trwania prac na terenie nieruchomości. 

 

f) Oszacowania wartości prac w proponowanej technologii wykonania. 

 

g) Warunków gwarancji na zaprojektowany ewentualny przedmiot zamówienia. 

 

h) Oszacowania kosztów utrzymania przedmiotu zamówienia. 

 

IV. Zasady prowadzenia Wstępnych konsultacji 

 

1. Warunkiem udziału we Wstępnych konsultacjach jest złożenie zgłoszenia, 

stanowiącego Załącznik nr 1 do Ogłoszenia wraz z dokumentem poświadczającym 

należyte umocowanie do reprezentacji zgłaszającego, w terminie określonym  

w Ogłoszeniu.  

 

2. Łukasiewicz-IMiF może zaprosić do udziału we Wstępnych konsultacjach wybrane 

podmioty (dalej również: „Uczestnicy”), które złożą prawidłowo sporządzone 

zgłoszenie do udziału we Wstępnych konsultacjach wraz z umową o zachowaniu 

poufności. Zapraszając do udziału we Wstępnych konsultacjach Łukasiewicz-IMiF 

będzie miał na uwadze realizację celu prowadzenia Wstępnych konsultacji oraz 

zapewnienie jego efektywności.  



3 
 

 

3. Łukasiewicz-IMiF zaprosi do Wstępnych konsultacji wybrane podmioty, drogą 

elektroniczną w liczbie nie więcej niż 4 podmioty. 

 

4. Wstępne konsultacje prowadzone będą w języku polskim i mają charakter jawny,  

z zastrzeżeniem pkt. 5. Do dokumentów sporządzonych w innych językach niż polski 

powinny być dołączone tłumaczenia na język polski.  

 

5. Łukasiewicz-IMiF nie ujawni w toku Wstępnych konsultacji, ani po ich 

zakończeniu informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 

ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli 

Uczestnik, nie później niż wraz z przekazaniem informacji Łukasiewicz-IMiF 

zastrzegł, że przekazywane informacje nie mogą być udostępniane innym podmiotom.  

 

6. Ze względu na poufny charakter informacji Łukasiewicz-IMiF zaprosi Uczestników 

do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz zapoznania się z dokumentacją techniczną 

nieruchomości w siedzibie Łukasiewicz-IMiF po podpisaniu przez zaproszonych 

Uczestników „Umowy o zachowaniu poufności” wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 

2, chyba że taka umowa została uprzednio podpisana pomiędzy stronami.  

 

UWAGA: Na żądanie Uczestnika zostaną przedstawione szczegółowe informacje 

dotyczące oczekiwań Łukasiewicz-IMiF w stosunku do zagospodarowania 

Nieruchomości.  

 

7. Następnie Łukasiewicz-IMiF przewiduje przedstawienie przez Uczestników 

Wstępnych konsultacji, informacji, o której mowa w Rozdz. III.3. w jednej z nw. form 

z zastrzeżeniem ppkt c):  

 

a) wymiany korespondencji w postaci pisemnej lub elektronicznej. 

 

b) Spotkań indywidualnych z Uczestnikami lub spotkań grupowych  

z Uczestnikami, po których zostanie sporządzony protokół częściowy 

zawierający co najmniej informacje o terminie spotkania, uczestnikach (nazwy  

i adresy firm), podjętych tematach wraz z informacją nt. zaproponowanych 

rozwiązań.  

 

c) Z powodu obowiązującego na terytorium RP od 20 marca 2020 r. stanu 

epidemii, Łukasiewicz-IMiF zastrzega sobie prawo do rezygnacji/odwołania 

organizacji spotkań indywidualnych oraz grupowych z Uczestnikami, a także 

rezygnacji/odwołania przeprowadzania wizji lokalnych. 

 

8.  Łukasiewicz-IMiF będzie komunikował się z Uczestnikami za pomocą 

korespondencji wysłanej na podany przez Uczestnika adres poczty elektronicznej. 

Potwierdzeniem doręczenia korespondencji wysłanej drogą elektroniczną jest data 
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wskazana w elektronicznym potwierdzeniu odbioru korespondencji, a przy braku 

takiego potwierdzenia, przyjmuje się, że skutek doręczenia nastąpił z upływem 3 dni 

od daty umieszczenia korespondencji w systemie teleinformatycznym Uczestnika.  

 

9. Osobą wskazaną do kontaktu w sprawie Wstępnych konsultacji jest Filip Walczak, 

tel. 604 056 816, adres e-mail: filip.walczak@imif.lukasiewicz.gov.pl 

 

 

10. Łukasiewicz-IMiF może w każdej chwili zrezygnować z prowadzenia Wstępnych 

konsultacji z wybranym Uczestnikiem, jeżeli uzna, iż przekazywane przez niego 

informacje nie są przydatne do osiągnięcia celu przedmiotowego Wstępnych 

konsultacji.  

 

11. Koszty związane z uczestnictwem w Wstępnych konsultacji technicznym ponoszą 

Uczestnicy. Koszty uczestnictwa w Wstępnych konsultacji technicznym nie podlegają 

zwrotowi przez Łukasiewicz-IMiF nawet wówczas, gdy pomimo przeprowadzonego 

Wstępnych konsultacji nie zostanie wszczęte Postępowanie ani udzielone jakiekolwiek 

zamówienie publiczne. Uczestnicy nie otrzymują wynagrodzenia od Łukasiewicz-

IMiF z tytułu uczestnictwa w Wstępnych konsultacji technicznym. 

 

V. Istotne zastrzeżenia formalnoprawne 

 

Łukasiewicz – IMiF jest państwową osobą prawną, której status formalnoprawny 

określa ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (dalej: „ustawa 

o Sieci”).  

 

Łukasiewicz-IMiF ma również status zamawiającego w rozumieniu przepisów 

Ustawy. 

 

Zgodnie z przepisem art. 33 ust. 1 ustawy o Sieci,  w przypadku gdy wartość rynkowa 

przedmiotu zamierzonej czynności prawnej w zakresie rozporządzenia składnikami 

aktywów trwałych w rozumieniu przepisów ustawy z 29 września 1994 r.  

o rachunkowości, zaliczanymi do wartości niematerialnych  i prawnych, rzeczowych 

aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych przekracza kwotę 250.000,00 zł 

lecz nie przekracza 5.000.000,00 zł, dyrektor instytutu Sieci jest zobowiązany uzyskać 

zgodę Prezesa Centrum Łukasiewicz (a jeżeli wartość tego składnika przekracza kwotę 

5.000.000,00 zł – zgodę Prezesa Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa). 

 

W związku z powyższym w przypadku zawierania umów najmu/dzierżawy albo 

innych umów o podobnym charakterze, Łukasiewicz – IMiF zobowiązany jest uzyskać 

jedną z ww. zgód. 

 

Brak uzyskania oznacza, że dokonana czynność jest nieważna.  

 

 

 

mailto:filip.walczak@imif.lukasiewicz.gov.pl


5 
 

 

VI. Czas trwania Wstępnych konsultacji 

 

1. Konsultacje zakończą się z dniem 15 listopada 2021 r.  

2. Łukasiewicz-IMiF będzie prowadził korespondencję z uczestnikami Konsultacji w 

celu wyjaśnienia lub doprecyzowania lub uzupełnienia informacji przedstawionych 

przez Uczestnika w przesłanych dokumentach.  

3. Łukasiewicz-IMiF może zdecydować o przedłużeniu czasu prowadzenia 

Konsultacji.  

 

VII.  Zakończenie Wstępnych konsultacji 

 

1. Łukasiewicz-IMiF decyduje o zakończeniu Wstępnych konsultacji, przy czym nie 

jest zobowiązany do podawania uzasadnienia swojej decyzji. 

  

2. Łukasiewicz-IMiF niezwłocznie poinformuje Uczestników Wstępnych konsultacji o 

ich zakończeniu.  

 

3. Z przeprowadzenia Wstępnych konsultacji Łukasiewicz-IMiF sporządza protokół, 

zawierający co najmniej:  

 

a) informację o przeprowadzeniu Wstępnych konsultacji; 

b) podmioty, które uczestniczyły w Wstępnych konsultacjach;  

c) informację o potencjalnym wpływie Wstępnych konsultacji na opis 

przedmiotu Zamówienia, specyfikację warunków Zamówienia lub warunki 

umowy.  

 

4. Protokół wraz z załącznikami jest jawny, z zastrzeżeniem Rozdz. IV.5  

 

5. Korespondencja, protokoły, pisma, opracowania, opinie i wszelkie inne dokumenty 

związane z Wstępnymi konsultacjami pozostają w dyspozycji Łukasiewicz-IMiF i nie 

podlegają zwrotowi po zakończeniu Wstępnych konsultacji.  

 

6. W toku Wstępnych konsultacji Łukasiewicz-IMiF nie podejmuje jakichkolwiek 

czynności w rozumieniu 513 pkt 1-3 Ustawy. Uczestnikom ani innym podmiotom nie 

przysługują środki odwoławcze określone w Ustawie. 

 

VIII. Zgłoszenie do udziału we Wstępnych konsultacjach 

 

1. Podmioty zainteresowane udziałem w Wstępnych konsultacjach, spełniające 

wymagania określone w Ogłoszeniu składają prawidłowo wypełnione i podpisane 

zgłoszenia do udziału w Wstępnych konsultacjach (Załącznik nr 1). 

 

2. Zgłoszenia można składać:  

a) w formie pisemnej na adres Łukasiewicz-IMiF ze wskazanym wyżej 

dopiskiem; 
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b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 
michal.urbanski@imif.lukasiewicz.gov.pl 

 

 

3. Termin składania zgłoszeń: 22 października 2021. do godz. 12:00. Decyduje data 

wpływu zgłoszenia do Łukasiewicz-IMiF.  

 

4. Łukasiewicz-IMiF nie jest zobowiązany dopuścić do Wstępnych konsultacji 

podmioty, które złożą zgłoszenie do udziału w Wstępnych konsultacji po 

wyznaczonym terminie. 

 

IX. Klauzula o prawach autorskich 

 

1. W przypadku stworzenia w toku Wstępnych konsultacji utworów stanowiących 

przedmiot praw autorskich Uczestnik przekazujący dany utwór udziela 

bezwarunkowej zgody na wykorzystanie ich przez Łukasiewicz-IMiF w całości lub 

części na potrzeby przygotowania postępowania oraz realizacji zamówienia 

poprzedzonego niniejszymi Wstępnymi konsultacjami.  

 

2. Powyższa zgoda jest zezwoleniem na rozporządzanie i korzystanie z tych utworów 

i ich części oraz wykonywanie w stosunku do nich autorskich praw zależnych, jak 

również stanowi zapewnienie ze strony Uczestnika Wstępnych konsultacji, że 

wykorzystanie utworów lub ich fragmentów przez Łukasiewicz-IMiF nie będzie 

naruszało praw osób trzecich. Zgoda na wykorzystanie utworów lub ich części, jak i 

wykonywanie w stosunku do nich autorskich praw zależnych oraz pozyskanie 

informacji ma charakter nieodpłatny i obejmuje również zgodę na wykorzystanie 

utworów oraz informacji na potrzeby realizacji przepisów o dostępie do informacji 

publicznej. 

 

X. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

a) administratorem danych osobowych jest Łukasiewicz-IMiF (dane kontaktowe 

powyżej); 

b) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych: 

iod@imif.lukasiewicz.gov.pl 

c) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 

celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 

d) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8, 8a oraz 

art. 96 ust. 3, 3a i 3b ustawy Pzp;  

e)  dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1, 1a i 1b ustawy 

Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 

mailto:michal.urbanski@imif.lukasiewicz.gov.pl
mailto:iod@imif.lukasiewicz.gov.pl
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zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 

przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

f) obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 

jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym 

z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

g) zakres przetwarzania danych: imię i nazwisko; 

h) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą 

podejmowane    

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

i) posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 

osobowych; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem 

przypadków, o których mowa    w art. 18 ust. 2 RODO**;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

j) nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia 

danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 

RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania 

danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana 

danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.   

 

XI.  Załączniki do Ogłoszenia 

 

Załącznik nr 1 – Zgłoszenie przystąpienia do Konsultacji rynkowych 

Załącznik nr 2 – Wzór umowy NDA 
 

 

 

__________________________________ 

(podpis osoby reprezentującej Łukasiewicz-IMiF) 
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Załącznik nr1  do Ogłoszenia o wstępnych konsultacjach rynkowych  

 

 

Zgłoszenie do udziału we Wstępnych konsultacjach rynkowych 

 

 

 

Działając w imieniu 

………………………………………………………………………………………………,  

(nazwa firmy, adres) 

 

w odpowiedzi na Ogłoszenie o Wstępnych konsultacjach rynkowych z dnia 14 października 

2021 r.  składam niniejszym Zgłoszenie udziału w Wstępnych konsultacjach rynkowych 

organizowanych przez  Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki, 

których przedmiotem jest planowane zagospodarowanie nieruchomości w Warszawie przy ul. 

Krakowiaków. 

 

Zgłaszający:  

Nazwa 

……………………………..………………………………………………………………..….  

Adres 

……………………………………………...……………………………………………….….  

Tel. ………………….……; e-mail………………………………..  

 

Dane osoby upoważnionej przez Zgłaszającego do kontaktów:  

Imię i nazwisko 

……………………………………..…………………………………………………………..  

Funkcja 

………………………………………………………..………………………………………...  

Tel. ………………….…… e-mail………………………………..  

 

W związku ze Zgłoszeniem do udziału we Wstępnych konsultacjach rynkowych 

oświadczam, że: 

1) jestem należycie umocowany/a do reprezentowania Zgłaszającego na dowód czego 

przedkładam dokument potwierdzający moje umocowanie; 

2) wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie przez Sieć Badawcza Łukasiewicz-

Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki informacji zawartych w niniejszym zgłoszeniu dla 

celów Wstępnych konsultacji lub Postępowania; 

3) udzielam bezwarunkowej zgody na wykorzystanie informacji przekazywanych w toku 

Wstępnych konsultacji, w tym również informacji stanowiących przedmiot praw 
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autorskich Zgłaszającego, na potrzeby przeprowadzenia Postępowania, którego 

przedmiotem jest zagospodarowanie nieruchomości w Warszawie przy ul. Krakowiaków; 

 

4) w załączeniu przedkładam uzupełniony i podpisany w imieniu Zgłaszającego wzór umowy 

o zachowaniu poufności. 

 

 
UWAGA: w przypadku składania dokumentów w wersji elektronicznej za pośrednictwem 

korespondencji e-mail, należy podpisać Zgłoszenie oraz umowę o zachowaniu poufności podpisem 

elektronicznym kwalifikowanym.  

 

      

      W imieniu Zgłaszającego: 

 

______________________________ 
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UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI  

 

zawarta w dniu ………………. w Warszawie pomiędzy: 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutem Mikroelektroniki i Fotoniki 

z siedzibą w Warszawie (02-668), al. Lotników 32/46, działającym na podstawie 

ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz, wpisanym  

do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy  

dla m.st. Warszaw w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS: 0000865821, NIP: 5213910680, REGON: 

387374918, 

reprezentowanym przez dra inż. Bolesława Kołodziejczyka – Dyrektora,  

zwanym dalej „Łukasiewicz - IMiF”1 

a 

……………….…………… z siedzibą w ………………………………… (00-000),                                     

ul.  …………………………………,wpisaną/ym do ……………….…………… 

reprezentowaną/ym przez ……………….…………… – ……………….…………… na podstawie 

……………….…………… 

zwanym dalej również „Odbiorcą”, 

zwanymi dalej indywidualnie także "Stroną” lub „Stroną Ujawniającą",                      

w przypadku gdy Strona ujawnia informacje drugiej Stronie lub "Odbiorcą",                    

w przypadku gdy Strona otrzymuje informacje od drugiej Strony, lub łącznie 

"Stronami”. 

 

ZWAŻYWSZY NA TO, ŻE 

 

 Strony deklarują zamiar podjęcia współpracy opisanej w art. 1 ust. 2 

niniejszej umowy; 

 w związku z ww. współpracą każda ze Stron może uzyskać od drugiej 

Strony informacje, które dla tej drugiej Strony mają charakter poufny. 

 

STRONY UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE: 

 

ARTYKUŁ 1 – CEL 

 

1. Niniejsza umowa o zachowaniu poufności (zwana dalej „Umową”) określa 

zasady i warunki regulujące ujawnienie, wykorzystanie i ochronę Informacji 

Poufnych w rozumieniu Art. 2.1 Umowy, ujawnionych przez jedną ze Stron 

drugiej Stronie.  

2. Ujawnienie informacji następuje w związku i w celu analizy możliwości 

realizacji projektu polegającego na prowadzeniu inwestycji poprzez budowę 
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przez Odbiorcę na zabudowanej nieruchomości będącej w użytkowaniu 

wieczystym ŁUKASIEWICZ - IMiF obiektów komercyjnych oraz oddaniu ich 

w najem na rzecz podmiotów trzecich (zwanym dalej „Projektem”) z 

zastrzeżeniem zastosowania przepisów powszechnie obowiązującego prawa 

dotyczących ŁUKASIEWICZ-IMiF jako państwowej osoby prawnej. 

3. Celem Umowy nie jest nakłanianie którejkolwiek ze Stron do ujawnienia 

poufnych informacji lub tworzenie joint-venture, stowarzyszenia, spółki, 

zawieranie umowy współpracy lub innych formalnych organizacji 

biznesowych lub nawiązywanie stosunku agencyjnego. Ujawnienie 

Informacji Poufnych na mocy Umowy nie stanowi oferty, ani jej przyjęcia 

lub zobowiązania do zawarcia jakichkolwiek innych umów w przyszłości.  

 

ARTYKUŁ 2 – INFORMACJE POUFNE 

 

1. Informacje Poufne oznaczają wszelkie informacje ujawnione jednej Stronie 

przez drugą Stronę w związku z Projektem, niezależnie od postaci i formy 

ujawnienia, w tym, ale nie wyłącznie, informacje dotyczące obecnych                    

lub przyszłych produktów, projektów, możliwości biznesowych, know-how, 

technologii, klientów, pracowników, źródeł produktów, umów, badań                    

i rozwoju, procesów produkcyjnych i planów, danych marketingowych                   

i finansowych oraz inne informacje ujawniane Odbiorcy przez Stronę 

Ujawniającą lub przez stronę trzecią w imieniu Strony Ujawniającej.  

2. Zachowania poufności wymagają również wszelkie dokumenty i informacje 

utworzone na podstawie Informacji Poufnych.  

3. Informacje ujawnione Odbiorcy należy traktować jako poufne niezależnie 

od tego, czy określono je jako „poufne”. 

 

ARTYKUŁ 3 - ZOBOWIĄZANIA STRON 

 

1. Odbiorca zobowiązuje się do nieujawniania Informacji Poufnych 

otrzymanych od Strony Ujawniającej osobom trzecim oraz do ochrony 

Informacji Poufnych przed ich ujawnieniem osobom trzecim,                               

z zastrzeżeniem postanowień niniejszego artykułu.  

2. Odbiorca może ujawnić Informacje Poufne otrzymane od Strony 

Ujawniającej wyłącznie swoim  pracownikom oraz osobom stale 

współpracującym z Odbiorcą na innej podstawie prawnej niż umowa                      

o pracę, a także wykonawcom, doradcom prawnych, finansowym, 

technicznym oraz innym osobom działającym na zlecenie Odbiorcy 

(zwanym dalej łącznie „Przedstawicielami”) wyłącznie w przypadku                 

oraz w zakresie, w jakim ujawnienie danej Informacji Poufnej jest 

niezbędne w związku i w celu realizacji Projektu oraz pod warunkiem 

zobowiązania tych osób do zachowania ujawnionych informacji w poufności 

na warunkach odpowiadających warunkom określonym w Umowie. 

3. Odbiorca zobowiązuje się w szczególności:  
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a) nie wykorzystywać Informacji Poufnych w całości lub w części, 

bezpośrednio lub pośrednio do innych celów niż realizacja Projektu;  

b) nie wykorzystywać Informacji Poufnych w celu uzyskania prawa 

własności intelektualnej (w tym prawa do rejestracji wynalazku, 

patentu lub innego prawa ochronnego) w jakimkolwiek kraju; 

c) nie poddawać Informacji Poufnych dezasemblacji, inżynierii 

wstecznej, dekompilacji lub innym podobnym czynnościom. 

4. W przypadku ujawnienia przez Odbiorcę Informacji Poufnych osobie trzeciej 

z naruszeniem postanowień Umowy Odbiorca podejmie wszelkie środki                                 

w celu (i) powiadomienia osoby trzeciej o poufnym charakterze tych 

informacji (ii) powiadomienia Strony Ujawniającej o ujawnieniu Informacji 

Poufnych, (iii) uniknięcia dalszych ujawnień oraz (iv) żądania zwrotu                    

lub usunięcia ujawnionych Informacji Poufnych wraz z ich kopiami                     

oraz informacjami i dokumentami utworzonymi na podstawie Informacji 

Poufnych, bez uszczerbku dla wszelkich roszczeń, które mogą być 

dochodzone przez Stronę Ujawniającą w związku z naruszeniem Umowy. 

5. Umowa nie przyznaje Odbiorcy żadnych praw do Informacji Poufnych,                    

w tym nie uprawnia do produkcji, dystrybucji lub komercjalizacji produktów 

zawierających dowolną część Informacji Poufnych, chyba że Strony                              

w odrębnej umowie umówiły się inaczej.  

 

ARTYKUŁ 4 – WYJĄTKI OD ZASADY POUFNOŚCI 

 

1.  Obowiązki nałożone na Odbiorcę na mocy Umowy nie mają zastosowania 

do informacji, która: 

a) była znana Odbiorcy przed jej ujawnieniem przez Stronę Ujawniającą, 

co zostało udokumentowane przez Odbiorcę w dokumentacji 

sporządzonej przed tym ujawnieniem;  

b) została uzyskana przez Odbiorcę od osoby trzeciej, która miała prawo 

jej posiadania i ujawnienia, z tym zastrzeżeniem, iż informacja ta nie 

została objęta obowiązkiem zachowania poufności oraz że została 

uzyskana bez naruszenia prawa; 

c) w momencie ujawnienia jest lub później stanie się publicznie 

dostępna w inny sposób niż w związku z naruszeniem Umowy                     

przez Odbiorcę; 

d) została niezależnie opracowana przez Odbiorcę bez użycia                          

lub korzystania z Informacji Poufnych ujawnionych na podstawie 

Umowy; 

e) której zgodnie z oświadczeniem Strona Ujawniająca nie uznaje                     

za Informację Poufną, 

f) nie może zostać objęta obowiązkiem zachowania poufności zgodnie                

z powszechnie obowiązującymi przepisami, w szczególności                        

na gruncie przepisów o finansach publicznych. 

2. Na Odbiorcy spoczywa ciężar udowodnienia zaistnienia którejkolwiek                   

z okoliczności, wskazanych w art. 4.1 powyżej. 
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3. Nie stanowi naruszenia Umowy ujawnienie Informacji Poufnych, jeżeli taki 

obowiązek wynika z przepisów prawa, w szczególności jeżeli ujawnienia 

Informacji Poufnych żąda organ nadzoru, organ administracji publicznej 

lub sąd, pod warunkiem że żądanie takie jest wiążące dla Odbiorcy                     

i nie może być kwestionowane (w szczególności, jeżeli decyzja 

administracyjna lub orzeczenie, z których wynika obowiązek ujawnienia,                   

są odpowiednio ostateczne lub prawomocne), a także na mocy przepisów                   

o dostępie do informacji publicznej. 

4. W przypadku, o którym mowa w art. 4.3 powyżej, Odbiorca – jeżeli 

pozwalają mu na to przepisy prawa – niezwłocznie zawiadomi Stronę 

Ujawniającą o obowiązku ujawnienia Informacji Poufnych i we współpracy 

ze Stroną Ujawniającą podejmie niezbędne działania w celu zapobieżenia 

lub ograniczenia zakresu ujawnienia Informacji Poufnych. Na Odbiorcy 

spoczywa ciężar dowodu wykazania, że obowiązek ujawnienia wynikał                    

z przepisów prawa.  

 

ARTYKUŁ 5 - ZWROT INFORMACJI POUFNYCH 

 

1. W przypadku, gdy Informacje Poufne przestaną być Odbiorcy potrzebne                 

w związku i w celu realizacji Projektu, Odbiorca zobowiązuje się do ich 

niezwłocznego usunięcia lub zwrotu Stronie Ujawniającej, w tym 

wszystkich posiadanych kopii Informacji Poufnych lub informacji 

opracowanych na bazie Informacji Poufnych. Na żądanie Strony 

Ujawniającej Odbiorca złoży pisemne oświadczenie o spełnieniu tego 

obowiązku. 

2. Obowiązek usunięcia lub zwrotu Informacji Poufnych, o którym mowa                  

w art. 5.1 powyżej nie dotyczy przypadków, w których na Odbiorcy ciąży 

obowiązek przechowywania tych informacji przez określony czas 

wynikający z przepisów prawa lub w przypadku, gdy Strona Ujawniająca 

wyraziła zgodę na dalsze przechowywanie Informacji Poufnych przez 

Odbiorcę.  

 

ARTYKUŁ 6 – ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

 

1. W razie naruszenia przez Odbiorcę zobowiązań określonych w Umowie 

Strona Ujawniająca uprawniona będzie do żądania naprawienia                          

przez Odbiorcę poniesionej szkody na zasadach ogólnych. 

2. Odbiorca odpowiada za naruszenia zobowiązań do zachowania poufności 

przez osoby wymienione w art. 3.2 Umowy jak za naruszenia własne.  

 

ARTYKUŁ 7 – OKRES OBOWIĄZYWANIA 

 

Umowa obowiązuje przez okres 5 lat od dnia jej zawarcia, chyba że                          

w odrębnej umowie Stron postanowiono inaczej.  
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ARTYKUŁ 8 – POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Żadna ze Stron nie może przenieść praw i obowiązków wynikających                     

z Umowy na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony.  

2. Jeżeli nawiązanie współpracy objętej Umową będzie się wiązało                          

z powierzeniem przetwarzania danych osobowych drugiej Stronie, Strony 

zobowiązują się zawrzeć odrębną umowę o powierzeniu przetwarzania 

danych osobowych. 

3. Strony zobowiązują informować się nawzajem o zmianie ich adresów                   

do doręczeń. W przypadku zaniedbania tego obowiązku doręczenie na 

ostatni znany Stronie adres do doręczeń uważa się za skuteczne.  

4. Umowa podlega prawu polskiemu i jest interpretowana zgodnie z jego 

przepisami. 

5. Wszelkie spory między Stronami dotyczące Umowy będą rozstrzygane 

przez sąd właściwy dla Łukasiewicz - IMiF. 

6. Zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

7. Umowę sporządzono w dwóch oryginalnych egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron, podpisanych przez ich upoważnionych przedstawicieli. 

 

 

 

 

Łukasiewicz – IMiF  Odbiorca 


