Umowa o przeprowadzenie badania due diligence
zawarta w dniu .................... w Łodzi, pomiędzy:

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutem Biopolimerów i Włókien Chemicznych, ul. Marii
Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, działającym na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019
r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2098), wpisanym do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-SRÓDMIESCIA W ŁODZI SĄD
GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem
KRS: 0000134653, NIP:7240000138, REGON:000043133, reprezentowanym przez:
Radosława Dziubę – Dyrektora,
zwanym dalej „ŁUKASIEWICZ – IBWCH” lub „Zamawiającym”,
działającym przy zawieraniu Umowy w imieniu własnym oraz na własną rzecz oraz w imieniu i
na rzecz:
1) Sieć
Badawcza
Łukasiewicz
–
Instytutem
Włókiennictwa,
ul. Brzezińska 5/15, 93-102 Łódź, działającym na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r.
o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. poz. 534) wpisanym do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi Sąd Gospodarczy XX
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000043804, NIP:
7240000664, REGON: 000050239,
reprezentowanym przez Radosława Dziubę – p.o. Dyrektora
zwanym dalej „ŁUKASIEWICZ – IW”,
2) Sieć
Badawcza
Łukasiewicz
–
Instytutem
Przemysłu
Skórzanego,
ul. Zgierska 73, 91-463 Łódź, działającym na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci
Badawczej Łukasiewicz wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi Sąd Gospodarczy XX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000853726, NIP: 7240000888, REGON:
000048797,
reprezentowanym przez Arkadiusza Adamczyka – Dyrektora,
zwanym dalej „ŁUKASIEWICZ – IPS”,
zwanymi dalej łącznie „Instytutami Sieci”,
a
……………….……………
z
siedzibą
w
…………………………………
…………………………………,wpisaną/ym do ……………….……………
reprezentowaną/ym
……………….……………

przez

……………….……………

–

……………….……………

(00-000),
na

ul.

podstawie

zwaną/ym dalej „Wykonawcą”,
łącznie Wykonawca oraz Instytuty Sieci zwanej dalej są „Stronami”;
po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego nr ……………… na „Przeprowadzenie badania due diligence w ramach projektu
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łączenia trzech łódzkich Instytutów Łukasiewicza”, przeprowadzonego w trybie zapytania
ofertowego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych została zawarta Umowa,
zwana dalej „Umową”, o następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca podejmuje się wykonania, na zasadach określonych w
Umowie i za wskazanym w treści Umowy wynagrodzeniem, następujących czynności:
1) wykonania due diligence, w tym w szczególności prawnego, finansowego (w tym
podatkowego), organizacyjnego i biznesowego oraz sporządzenia pisemnych raportów z
przeprowadzonych badań dla projektu łączenia trzech łódzkich Instytutów Łukasiewicza
realizowanego przez:
a) ŁUKASIEWICZ – IBWCH,
b) ŁUKASIEWICZ – IW,
c) ŁUKASIEWICZ – IPS,
2) wskazania na podstawie badania określonego w pkt 1 wniosków, w formie raportów,
oceniających zasadność łączenia trzech łódzkich Instytutów Łukasiewicza;
3) wskazania, w formie raportu, na podstawie badania określonego w pkt 1 optymalnego
trybu łączenia;
4) opcjonalnego wykonania aktualizacji badań due diligence, które będzie polegało na
wykonaniu uzupełniających badań, o których mowa w pkt 1, na dzień wskazany przez
Zamawiającego (sporządzenie raportów aktualizacyjnych).
2. Szczegółowy zakres wymienionych wyżej świadczeń Wykonawca określa załącznik nr 1 do
Umowy (i jest on łącznie z treścią § 1 pkt 1 określany przedmiotem umowy).

1.

2.

3.

4.

5.

§2
Realizacja Umowy
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie standardami i normami oraz ofertą Wykonawcy,
która stanowi załączniki nr 2 do Umowy.
Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy przy dochowaniu podwyższonych
standardów należytej staranności określonej w art. 355 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740).
Wykonawca ma prawo żądania od Instytutów Łukasiewicza wszystkich dostępnych
dokumentów dotyczących przedmiotu umowy, które będą niezbędne do należytego
wykonania umowy.
Wykonawca będzie wykonywał swoje zobowiązania w każdym miejscu na terenie
Polski, gdzie będzie to konieczne celem zabezpieczenia prawidłowego ich wykonania,
w sposób bieżący, tj. w każdym czasie uzasadnionym potrzebą zapewnienia ich
prawidłowego wykonania. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać bieżący
kontakt z Zamawiającym i sukcesywnie informować go o postępie prac.
Wykonawca zapewnia, że jego zobowiązania będą wykonywane przez jego
pracowników/współpracowników
oraz
podwykonawców
posiadających
odpowiednie kompetencje i uprawnienia oraz doświadczenie zawodowe. Za działania
i zaniechania osób, którymi Wykonawca posługuje się przy wykonaniu zleconych mu
w ramach Umowy czynności albo którym wykonanie takich czynności powierza,
Wykonawca odpowiada jak za swoje własne działania lub zaniechania.
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6. Wykonawca przy wykonywaniu prac powierzonych mu mocą Umowy będzie stosował
się do uzasadnionych wskazówek Zamawiającego co do formy graficznej raportów
oraz innych wskazówek bezpośrednio związanych z wykonaniem przedmiotu umowy,
które to wskazówki nie będą dotyczyły sposobów przeprowadzenia badania ani jego
wyników, ani też nie będą wychodziły poza uzasadniony umową zakres prac.
7. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie informować Zamawiającego o wszelkich
okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu umowy
w umówionym zakresie lub terminie, w szczególności o stwierdzonych brakach w
udostępnionej mu dokumentacji.
8. Zamawiający zobowiązany jest na wniosek i w terminie określonym przez
Wykonawcę do przekazywania wszystkich danych bądź wyjaśnień niezbędnych dla
realizacji Umowy.
9. Za przekazywanie danych oraz wyjaśnień, a także ich rzetelności i prawdziwość
odpowiedzialny jest każdy z ŁÓDZKICH Instytutów Łukasiewicza, w zakresie danych
oraz wyjaśnień przekazanych przez ten instytut.
10. W celu sprawnej realizacji Umowy Zamawiający wyznacza następujące osoby
kontaktowe, odpowiedzialne ze strony każdego z ŁÓDZKICH Instytutów Łukasiewicza
za kontakt z Wykonawcą oraz za przekazywanie danych oraz wyjaśnień, o których
mowa w ust. 8:
a) ŁUKASIEWICZ – IBWCH:
b) ŁUKASIEWICZ – IW:
c) ŁUKASIEWICZ – IPS.:

1.

2.

3.

4.
5.

§3
Termin realizacji umowy
Strony ustalają, że umowa zostanie wykonana w następujących odrębnych etapach:
1) etap I – wykonanie due diligence wraz ze sporządzeniem raportów (§ 1 ust. 1 pkt
1) zostanie wykonane w terminie do ……… od dnia zawarcia Umowy;
2) etap II – Wykonawca będzie wykonywał czynności wskazane w § 1 ust. 1 pkt 2
oraz 3 w terminie do 5 dni roboczych od dnia odbioru etapu I;
3) etap III (prawo opcji) – wykonywanie aktualizacji due diligence oraz raportu (§ 1
ust. 1 pkt 4) zostanie wykonane w terminach odrębnie ustalonych przez
Zamawiającego, na podstawie odrębnego zlecenia. Termin wykonania aktualizacji
nie może być krótszy niż 21 (dwadzieścia jeden) dni od dnia przekazania
Wykonawcy zlecenia przez Zamawiającego.
Wszystkie prace objęte przedmiotem umowy zostaną przez Wykonawca zrealizowane nie
później niż w terminie ………….. od dnia zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem, że aktualizację
due diligence oraz raportu Zamawiający może zlecić w terminie 3 miesięcy od dnia
odebrania etapu II (w ramach prawa opcji).
Terminy określone powyżej ulegają proporcjonalnemu przedłużeniu, w przypadku
trudności lub niemożliwości uzyskania danych źródłowych będących podstawą
wykonania prac określonych w § 1.
Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o
jakichkolwiek przeszkodach w realizacji przedmiotu umowy zgodnie z Umową.
Wykonawca przystąpi do realizacji etapów prac wskazanych w § 1 ust. 1 pkt 4) wyłącznie
po otrzymaniu od Zamawiającego zlecenia wykonania etapu.
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6. Zamawiający może według swego uznania odstąpić od wykonania etapu prac, o których
mowa w ust. 1 pkt 2), najpóźniej w dniu odbioru etapu I. W przypadku gdyby z
jakichkolwiek przyczyn nie doszło do realizacji któregokolwiek etapu wskazanego w ust.
1 pkt 2) oraz pkt 3), Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo do żądania
wynagrodzenia bądź odszkodowania za niezrealizowane etapy.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

§4
Odbiór przedmiotu świadczeń Wykonawcy
Każdy z raportów, o których mowa w § 1 Umowy, będzie dostarczony do siedziby
Zamawiającego w następujących wersjach: papierowej i elektronicznej w liczbie 8 sztuk.
Wszystkie raporty będą podpisane przez Wykonawcę.
Zamawiający dokona odbioru każdego z raportów w terminie 10 dni roboczych od dnia
dostarczenia mu raportów bądź zgłosi w tym terminie na piśmie zastrzeżenia lub uwagi
do wykonanej pracy.
W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń lub uwag do dostarczonego mu
raportu, Wykonawca zobowiązuje się do poprawienia lub uzupełnienia raportu w
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, jednak nie dłuższym niż 5 (pięć) dni
roboczych w przypadku raportów badań due diligence oraz raportów aktualizacyjnych 10
(dziesięć) dni roboczych w przypadku raportów, o których mowa § 1 ust. 1 pkt 2 oraz 3.
Termin ten będzie nowym terminem wykonania przedmiotu umowy i Zamawiającemu nie
będzie przysługiwało prawo do dodatkowego wynagrodzenia za czas poświęcony na
poprawienie lub uzupełnienie raportu.
W przypadku niepoprawienia lub nieuzupełnienia przez Wykonawcę któregokolwiek z
raportów, o których mowa w § 1, zgodnie z postanowieniami ust. 3 lub ponownego
zgłoszenia uwag do poprawionych prac, Wykonawca zobowiązuje się do ich poprawienia
lub uzupełnienia danego raportu w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego,
jednak nie dłuższych niż określone odpowiednio w ust. 3 powyżej. Termin ten nie będzie
nowym terminem wykonania przedmiotu umowy i Zamawiającemu przysługiwało będzie
prawo naliczenia kar umownych za zwłokę.
W razie nieuwzględnienia przez Wykonawcę zgłoszonych uwag i podtrzymania ich przez
Zamawiającego, Zamawiający może uznać umowę za nienależycie wykonaną i odstąpić od
niej bez wyznaczania dodatkowego terminu albo wyznaczyć dodatkowy ostateczny
termin do poprawienia raportu.
Odbiór raportów będzie przeprowadzony komisyjnie przez wyznaczonych
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcę i potwierdzony pisemnym protokołem
zdawczo-odbiorczym.
Podpisany bez zastrzeżeń przez Zamawiającego protokół zdawczo-odbiorczy stanowił
będzie podstawę wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę.
Nieprzystąpienie przez Zamawiającego (jego przedstawicieli) do odbioru świadczeń
Wykonawcy w terminie określonym w pkt 2 niniejszego paragrafu bądź niezgłoszenie
zastrzeżeń do wykonanej pracy w terminie określonym w ust. 2 upoważnia Wykonawcę
do jednostronnego sporządzenia protokołu pracy, która stanowić będzie podstawę
rozliczenia i wystawienia faktury.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do powierzenia wybranemu przez siebie podmiotowi
oceny pracy zgłoszonej do odbioru, w tym w szczególności któremuś z pozostałych
Instytutów Łukasiewicza lub Centrum Łukasiewicza.
§5
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Wynagrodzenie
1. Za prawidłowe wykonanie poszczególnych etapów prac objętych przedmiotem umowy
Wykonawca otrzyma łącznie od każdego z Instytutów Łukasiewicza wynagrodzenie:
a) za należyte wykonanie badania due diligence i sporządzenie raportów, o których
mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, w kwocie .................... (słownie: ....................) złotych netto;
b) za wykonanie czynności zgodnie z wskazane w § 1 ust. 1 pkt 2 oraz 3, w kwocie
.................... (słownie: ....................) złotych netto;
c) za opcjonalne wykonanie aktualizacji badania due diligence (§ 1 ust. 1 pkt 4) ....................
(słownie: ....................) złotych netto za jedną roboczogodzinę, tj. ) .................... (słownie:
....................) łącznie za 50 roboczogodzin;

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
a)

- co daje łączne maksymalne wynagrodzenie o należne Wykonawcy z tytułu realizacji
Umowy .................... (słownie: ....................) złotych netto.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie powiększone o kwotę podatku od
towarów i usług w wysokości określonej obowiązującymi przepisami na dzień
wystawienia faktury.
Wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie świadczeń objętych przedmiotem
Umowy zostanie wypłacone częściami, za każdy ukończony etap prac, osobno przez każdy
z Instytutów Łukasiewicza, w częściach równych, na podstawie wystawionej przez
Wykonawcę faktury dla każdego z Instytutów Łukasiewicza, w terminie 21 dni od daty
otrzymania tej faktury, przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze. Za chwilę
spełnienia świadczenia należy rozumieć datę obciążenia rachunku Instytutu Łuksiewicza
kwotą wskazaną w fakturze. Dla usunięcia wszelkich wątpliwości Strony ustalają, że
wynagrodzenie należne Wykonawcy za każdy etap od każdego z Instytutów Łukasiewicza,
będzie stanowiło iloraz kwot wskazanych w ust. 1 oraz liczby 3.
Wykonawca uprawniony będzie do wystawiania faktury po ukończeniu każdego etapu
prac oraz po podpisaniu przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołów zdawczoodbiorczych dotyczących danego etapu bądź też w przypadku zaistnienia okoliczności
przewidzianych w § 4 ust. 6.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie
za realizację przez Wykonawcę prac objętych przedmiotem umowy i obejmuje wszelkie
koszty poniesione przez Wykonawcę przy wykonaniu umowy, a w szczególności koszty
materiałów, transportu, zakwaterowania oraz ewentualnych podwykonawców, którymi
Wykonawca posłuży się przy wykonaniu umowy.
Faktury będą doręczone poszczególnym Instytutom Łukasiewicza albo przesłane przez
Wykonawcę jako ustrukturyzowana faktura elektroniczna, w sposób wskazany w art. 4
ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie
publicznoprywatnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2191, ze zm.). Podstawą do wystawienia
faktury VAT jest protokół odbioru.
Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze
VAT znajdujący się w wykazie podatników VAT udostępnianym w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw
finansów publicznych.
W przypadku zmiany w trakcie realizacji Umowy:
stawki podatku od towarów i usług,
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b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, d) zasad
gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa
w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U.
poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572)
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę
wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, może ulec zmianie w
zależności od wpływu powyższych zmian na koszty realizacji Umowy.
9. W przypadkach, o których mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązany
jest przekazać Zamawiającemu pisemny wniosek o dokonanie zmiany Umowy. Wniosek
powinien zawierać propozycję zmiany Umowy ze wskazaniem jej zakresu, wraz z
uzasadnieniem oraz dokumenty niezbędne do oceny przez Zamawiającego czy zmiana ma
wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych
kosztów uzasadniają zmianę odpowiedniej części wynagrodzenia, a w szczególności:
a) przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania Umowy oraz
założenia co do wysokości dotychczasowych oraz przyszłych kosztów wykonania Umowy,
wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń - takimi jak w
szczególności: umowy o pracę lub dokumenty potwierdzające zgłoszenie pracowników do
ubezpieczeń;
b) wskazanie wpływu zmian na wysokość kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę;
c) szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia oraz
wykazanie adekwatności propozycji do zmiany wysokości kosztów wykonania Umowy
przez Wykonawcę.
10. W terminie 1 miesiąca od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 9, Zamawiający
może zwrócić się do Wykonawcy o jego uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych
wyjaśnień, informacji lub dokumentów.
11. Zamawiający zajmie pisemne stanowisko wobec wniosku Wykonawcy, w terminie 1
miesiąca od dnia otrzymania kompletnego - w ocenie Zamawiającego - wniosku. W
przypadku uwzględnienia wniosku przez Zamawiającego Strony podejmą działania w celu
uzgodnienia treści aneksu do Umowy oraz jego zawarcia.
§6
Kary umowne
1. W przypadku popadnięcia Wykonawcy w zwłokę w wykonaniu danego etapu prac w
stosunku do terminów określonych w § 3, z zastrzeżeniem postanowień § 4 ust. 3,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,3% kwoty stanowiącej
maksymalne wynagrodzenie netto za wykonanie danego etapu określonego odpowiednio
w § 5 ust. 1 pkt a, b lub c za każdy dzień zwłoki.
2. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z powodu okoliczności,
za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca zobowiązany jest do
zapłacenia kary umownej w wysokości 20% kwoty stanowiącej sumę maksymalnych
wynagrodzeń netto określonych w § 5 ust. pkt a, b, c umowy. Określona w zdaniu
poprzednim kara umowna należna będzie oddzielnie i niezależnie od kar umownych
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naliczanych zgodnie z ust. 1, które to kary umowne w tym przypadku naliczane będą do
dnia odstąpienia.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia
należnego Wykonawcy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego,
przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych
określonych w kodeksie cywilnym, z zastrzeżeniem postanowień § 11 ust. 2.
5. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić Zamawiający
wynosi 50% wartości netto wynagrodzenia o którym mowa w § 5 ust. 1.

1.

2.

3.

4.

5.

§7
Odstąpienie od umowy oraz zaprzestanie realizacji umowy
W razie stwierdzenia, że wykonanie umowy nie leży w interesie Instytutów Łukasiewicza
lub jest zbędne z punktu widzenia realizacji projektu łączenia Instytutów, Zamawiający
może odstąpić od umowy w terminie 10 dni od daty powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach. Wykonawca z chwilą otrzymania pisemnego powiadomienia
Zamawiającego o odstąpieniu przerwie realizację świadczeń.
Na każdym etapie umowy Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do wstrzymania prac
realizowanych przez Wykonawcę, jeżeli ich dalsza realizacja nie będzie leżała w interesie
Instytutów Łukasiewicza.
W terminie trzech dni roboczych od dnia powiadomienia Wykonawcy o odstąpieniu od
umowy na podstawie postanowień ust. 1 powyżej lub o wstrzymaniu prac na podstawie
ust. 2 powyżej, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu zakres wykonanych do dnia
odstąpienia od umowy (wstrzymania prac) świadczeń, przedstawi zakres
niezrealizowanych jeszcze prac oraz wskaże proporcje między pracami wykonanymi a
pracami niewykonanymi, wraz z przedstawieniem sposobu ich wyliczenia. Dodatkowo w
terminie trzech dni roboczych od dnia powiadomienia Wykonawcy o odstąpieniu od
umowy na podstawie lub o wstrzymaniu prac Wykonawca przedstawi Zamawiającemu
poniesione koszty dotychczasowych świadczeń wraz z dowodami ich uiszczenia.
Należność za prace należycie wykonane przez Wykonawcę do chwili odstąpienia od
umowy lub wstrzymania prac zostanie ustalona w trybie określonym w pkt 3, a
Zamawiający będzie zobowiązany ją uiścić Wykonawcy. Dodatkowo Zamawiający zwróci
Wykonawcy koszty, o których mowa w ust. 3 zdanie ostatnie.
Poza wypadkami wskazanymi w ust. 1 powyżej, Zamawiający ma prawo odstąpić od
umowy w przypadku wskazanym w § 4 ust. 4 umowy, a także w przypadkach i na zasadach
określonych w kodeksie cywilnym.

§8
Prawa autorskie i ich przeniesienie
1. Jeżeli w wyniku realizacji Umowy powstanie utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231),
Wykonawca, w momencie odbioru przez Zamawiającego danego raportu, przenosi na
rzecz Instytutów Łukasiewicza, w ramach wynagrodzenia określonego w § 5, całość
autorskich praw majątkowych do utworów powstałych w wyniku realizacji Umowy, na
wszystkich polach eksploatacji znanych w dniu zawarcia Umowy, a w szczególności:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną

7

2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.

techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono –
wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b –
publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i
reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy
mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
Instytuty Łukasiewicza nabywają również prawo do przeniesienia uzyskanych od
Wykonawcy autorskich praw majątkowych na rzecz osób trzecich.
Instytuty Łukasiewicza nabywają również prawo do korzystania i rozporządzania
zależnym prawem autorskim w zakresie wymienionym w ust. 1.
Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, że osoby, którym przysługują osobiste prawa
autorskie do utworów wytworzonych w ramach Umowy, nie będą wykonywać swoich
praw w sposób uniemożliwiający wykorzystywania praw do tych utworów przez
Instytuty Łukasiewicza.
Utrwalone Utwory Wykonawca może wykorzystywać wyłącznie do celów
dokumentacyjnych.
Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne
Przedmiotu Umowy, a w szczególności za roszczenia osób trzecich wynikające z
naruszenia majątkowych praw autorskich, w tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy
o prawie autorskim, w związku z wykonywaniem Umowy.
W przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu przez osobę trzecią z roszczeniami
wynikającymi z naruszenia jej praw, Wykonawca zobowiązuje się do ich zaspokojenia i
zwolnienia Zamawiającego od obowiązku świadczeń z tego tytułu.
W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń wynikających
z powyższych tytułów przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązany jest do
przystąpienia w postępowaniu do Zamawiającego i podjęcia wszelkich czynności w celu
jego zwolnienia z udziału w postępowaniu.

§9
Dane osobowe
1. Strony oświadczają, że Umowa obejmuje swoim zakresem powierzenie przetwarzania
danych osobowych, co do których Instytutom Łukasiewicza przysługuje status
administratora danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych
osobowych.
2. Umowa powierzenia przetwarzania stanowi załącznik nr 3 do Umowy.
§ 10
Zachowanie danych w poufności
Kwestie poufności informacji reguluje odrębna umowa o zachowaniu poufności, stanowiąca
załącznik nr 4 do Umowy.
§ 11
Odpowiedzialność Wykonawcy
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1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za to, że badania due dilligence i sporządzony w
oparciu o nie raport (raporty) zostały wykonane (sporządzone) z należytą starannością i
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami i zasadami.
2. Wykonawca nie odpowiada jednak za efekty lub wyniki prowadzenia przez Instytuty
Łukasiewicza działalności (w tym działalności gospodarczej) z wykorzystaniem danych
zawartych w raporcie z due dilligence.
3. Odpowiedzialność Wykonawcy jest w maksymalnym dozwolonym przez prawo zakresie
ograniczona kwotowo do wysokości 200 % łącznego wynagrodzenia przysługującego
Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy, z wyjątkiem szkód wyrządzonych przez
Wykonawcę umyślnie oraz z wyłączeniem odpowiedzialności określonej w § 8 ust. 6-8.
4. W żadnym jednak wypadku Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody
powstałe wskutek:
a) wprowadzenia Wykonawcy (bądź osób, przy pomocy których Wykonawca swoje
zobowiązania wykonuje) w błąd przez Instytuty Łukasiewicza;
b) wadliwości lub nierzetelności dostarczonych przez Instytuty Łukasiewicza
dokumentów;
c) nieterminowego dostarczenia Wykonawcy dokumentów przez Instytuty
Łukasiewicza.
5. W przypadku wystąpienia okoliczności – mających charakter siły wyższej –
uniemożliwiających którejkolwiek ze Stron wywiązanie się z jej obowiązków w części lub
w całości, wypełnienie takich obowiązków zostanie odroczone do czasu ustania
wspomnianych okoliczności.
§ 12
Podwykonawcy oraz Zespół
1. Wykonawca może korzystać w toku realizacji Umowy ze świadczeń podwykonawców.
2. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialności za należyte wykonanie Umowy. Wykonawca w pełni i wyłącznie
odpowiada za działania lub zaniechania podwykonawców jak za działania własne.
3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1ustawy Pzp, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany
wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby
wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
4. Zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ, czynności wykonywane przy realizacji
Umowy przez osoby, których dysponowaniem przez Wykonawcę Zamawiający wymagał
na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu muszą zostać
realizowane przez osoby wskazanego w Ofercie Wykonawcy, jako osoby które będą
uczestniczyły w wykonywaniu Umowy, zwanych dalej „Zespołem”.
5. Zmiana osób wchodzących w skład Zespołu jest możliwa pod warunkiem, że:
a) zaproponowane osoby będą posiadały doświadczenie zawodowe spełniające warunek
udziału w postępowaniu określony w SWZ w zakresie w jakim spełnia go osoba
zastępowana;
b) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę składu Zespołu
osób, które będą uczestniczyły w wykonywaniu Prac, w którym uzasadni potrzebę
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dokonania zmiany i przedstawi doświadczenie zawodowe proponowanej, nowej
osoby;
c) Zamawiający wyrazi pisemną zgodę na dokonanie proponowanej zmiany.
6. Zmiana osób, o której mowa w treści niniejszego paragrafu, nie stanowi zmiany Umowy w
rozumieniu § 13 Umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy.

§ 13
Zmiany do umowy
1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej w formie pod rygorem
nieważności aneksu do Umowy i dopuszczalne są w granicach uregulowanych w art. 455
ustawy PZP.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy, w przypadkach, gdy:
a) zaistnieje konieczność wprowadzenia zmiany terminu realizacji zamówienia z
przyczyn wynikających z działań operacyjnych Zamawiającego lub spowodowana
okolicznościami których Zamawiający, działając z należytą starannością nie mógł
przewidzieć, przy zachowaniu wynagrodzenia Wykonawcy;
b) zaistnieje działanie siły wyższej rozumianej jako nadzwyczajne okoliczności
niezależne od Stron, których nie można było przewidzieć, tego typu jak m. in.:
wojna, stany wyjątkowe, strajki generalne, blokady, embargo, działania sił
przyrody o charakterze klęsk żywiołowych jak huragany, powodzie, trzęsienia
ziemi, pożary, epidemie, pandemie itp., uniemożliwiającej realizację w części lub
w całości Przedmiotu Umowy;
c) w zależności od sytuacji epidemicznej wynikającej z rozprzestrzeniania się
koronawirusa COVID-19 oraz wydawanych przez instytucje publiczne zaleceń w
tym zakresie Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji
przedmiotu umowy. W sytuacji zaistnienia takiej okoliczności Zamawiający
niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę,
d) wymagana będzie konieczność przerwania lub zawieszenia procesu łączenia
ŁÓDZKICH Instytutów Łukasiewicza, w związku z decyzją Prezesa Centrum
Łukasiewicz,
e) nastąpi konieczność wydłużenia lub zmiana założeń procesu łączenia ŁÓDZKICH
Instytutów Łukasiewicza w związku z koniecznością osiągnięcia zakładanych
rezultatów,
f) w trakcie realizacji Umowy jeszcze przed odbiorem Raportów okaże się, że
oczekiwane efekty łączenia ŁÓDZKICH Instytutów Łukasiewicza odbiegają od
zakładanych i w związku z czym zostanie podjęta decyzja o przerwaniu procesu
łączenia ŁÓDZKICH Instytutów Łukasiewicza.
§ 14
Postanowienia końcowe
1. Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią
wymaga pisemnej zgody drugiej Strony.
2. Umowa oraz wszelkie zmiany do niej wymagają zachowania formy pisemnej zastrzeżonej
pod rygorem nieważności, z tym zastrzeżeniem, że zmiana osób wskazanych w ust. 6
wymaga jedynie pisemnego powiadomienia drugiej Strony.
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3. Ewentualne spory związane z zawarciem, realizacją Umowy lub jej dotyczące Strony
zobowiązują się próbować rozstrzygać w drodze prowadzonych negocjacji. Jeżeli jednak
spór nie zostanie rozstrzygnięty w powyższy sposób Strony ustalają, że poddają sporną
sprawę kognicji sądów powszechnych w Łodzi.
4. Wszelkie powiadomienia wynikające z Umowy wymagają formy pisemnej.
5. Powiadomienia takie będą kierowane na następujące adresy:
a) dla Zamawiającego:
.................................
.................................
b) dla Wykonawcy:
.................................
.................................
6. Osobami upoważnionymi do kontaktów w toku wykonywania Umowy, bez prawa
dokonywania zmian umowy, są:
a) po stronie Zamawiającego:
Pan(i) ...................., tel. ...................., e-mail ....................
b) po stronie Wykonawcy:
Pan(i) ...................., tel. ...................., e-mail ....................
7. Użyty w Umowie termin „dni robocze” oznacza dni z wyjątkiem niedziel, sobót oraz
innych dni ustawowo wolnych w Polsce od pracy.
8. Umowę sporządzono w sześciu jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
Wykonawcy 5 dla Zamawiającego.
9. Załączniki:
1) Szczegółowy zakres świadczeń Wykonawcy;
2) Oferta Wykonawcy;
3) Umowa powierzenia przetwarzania danymi osobowymi;
4) Umowa NDA;
- stanowią integralną część Umowy.

..............................
za Zamawiającego

..............................
za Wykonawcę
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Załącznik nr 3
do umowy o przeprowadzenie badania due diligence

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
zawarta w dniu ______________________________ pomiędzy:
(zwana dalej „Umową”)
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutem Biopolimerów i Włókien Chemicznych, ul. Marii
Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, działającym na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019
r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2098), wpisanym do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-SRÓDMIESCIA W ŁODZI SĄD
GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem
KRS: 0000134653, NIP:7240000138, REGON:000043133, reprezentowanym przez:
Radosława Dziubę – Dyrektora,
zwanym dalej „ŁUKASIEWICZ – IBWCH” lub „Zamawiającym”,
działającym przy zawieraniu Umowy w imieniu własnym oraz na własną rzecz oraz w imieniu i
na rzecz:
3) Sieć
Badawcza
Łukasiewicz
–
Instytutem
Włókiennictwa,
ul. Brzezińska 5/15, 93-102 Łódź, działającym na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r.
o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. poz. 534) wpisanym do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi Sąd Gospodarczy XX
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000043804, NIP:
7240000664, REGON: 000050239,
reprezentowanym przez Radosława Dziubę – p.o. Dyrektora
zwanym dalej „ŁUKASIEWICZ – IW”,
4) Sieć
Badawcza
Łukasiewicz
–
Instytutem
Przemysłu
Skórzanego,
ul. Zgierska 73, 91-463 Łódź, działającym na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci
Badawczej Łukasiewicz wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi Sąd Gospodarczy XX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000853726, NIP: 7240000888, REGON:
000048797,
reprezentowanym przez Arkadiusza Adamczyka – Dyrektora,
zwanym dalej „ŁUKASIEWICZ – IPS”,
zwanymi dalej łącznie „Instytutami Sieci”,
a
……………….……………
z
siedzibą
w
…………………………………
(00-000),
ul.
…………………………………,wpisaną/ym do ……………….……………
reprezentowaną/ym przez ……………….…………… – ……………….…………… na podstawie
……………….……………
zwaną/ym dalej „Podmiotem przetwarzającym”,
łącznie zwanymi „Stronami”.
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Mając na uwadze ,że:
1. Strony dnia ......................... zawarły umowę Przeprowadzenie badania due diligence w
ramach projektu łączenia trzech łódzkich Instytutów Łukasiewicza, której przedmiotem
jest między innymi wykonanie due diligence, w tym w szczególności prawnego,
finansowego (w tym podatkowego), organizacyjnego i biznesowego oraz sporządzenia
pisemnych raportów z przeprowadzonych badań dla projektu łączenia pięciu ŁÓDZKICH
Instytutów Łukasiewicza realizowanego przez:
a) ŁUKASIEWICZ – IBWCH;
b) ŁUKASIEWICZ – IW;
c) ŁUKASIEWICZ – IPS;
zwanej dalej „Umową Główną”;
2. dla prawidłowego zrealizowania Umowy Głównej konieczne jest powierzenie
przetwarzania danych osobowych
Strony postanawiają, co następuje:
§1
Definicje
Użyte w Umowie określenia i skróty oznaczają:
1) Administrator – ŁUKASIEWICZ – IBWCH, ŁUKASIEWICZ – IW, ŁUKASIEWICZ – IPS, mający
status administratora w stosunku do zarządzanych przez siebie danych osobowych w
rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO;
2) dane osobowe - dane osobowe, w rozumieniu art. 4 pkt. 1 RODO tj. informacje
o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której
dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można
bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora
takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator
internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną,
fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość
osoby fizycznej, przetwarzane w ramach wykonywania zadań wynikających z Umowy
Głównej;
3) naruszenie ochrony danych osobowych – naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do
przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji,
nieuprawnionego ujawnienia lub dostępu do danych osobowych przesyłanych,
przechowywanych lub przetwarzanych w inny sposób;
4) organ nadzorczy – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
5) przetwarzanie danych osobowych – przetwarzanie w rozumieniu art. 4 pkt. 2 RODO, tj.
operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych
osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie,
utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub
modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez
przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub
łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
6) RODO - rozporządzenie 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1 z późn. zm.);
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7) ustawa – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz.
1781).
§2
Powierzenie przetwarzania danych osobowych
1. Administrator powierza Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28 RODO dane
osobowe do przetwarzania w imieniu i na rzecz Administratora, na zasadach i w celu
określonym w niniejszej Umowie.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe
zgodnie z niniejszą Umową, RODO, ustawą oraz z innymi przepisami prawa powszechnie
obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
3. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w celu ochrony danych wdrożył odpowiednie
środki techniczne i organizacyjne zapewniające adekwatny stopień bezpieczeństwa
odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o których
mowa w art. 32 RODO.
§3
Zakres, cel i czas trwania przetwarzania danych
1. Zakresy danych osobowych (kategorie osób, których dane dotyczą oraz rodzaj danych
osobowych) powierzonych Podmiotowi przetwarzającemu do przetwarzania został
określony w załączniku nr 2 do umowy.
2. Powierzone przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot
przetwarzający w celu realizacji Umowy Głównej.
3. Powierzone przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane na okres nie dłuższy
niż do dnia pełnego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy Głównej.

1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.

§4
Obowiązki Podmiotu przetwarzającego
Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków
technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa
odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o których
mowa w art. 32 RODO.
Podmiot przetwarzający zobowiązany jest prowadzić rejestr wszystkich kategorii
czynności przetwarzania, o którym mowa w art. 30 ust. 2 RODO.
Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy
przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.
Do przetwarzana powierzonych danych osobowych mogą być dopuszczeni jedynie
pracownicy Podmiotu przetwarzającego, posiadający imienne upoważnienia do
przetwarzania danych osobowych.
Podmiot przetwarzający wyda imienne upoważnienia osobom, które będą przetwarzały
powierzone do przetwarzania dane.
Imienne upoważnienia, o których mowa w ust. 5, będą ważne do dnia odwołania.
Upoważnienie wygasa z chwilą ustania stosunku prawnego łączącego Podmiot
przetwarzający z osobą upoważnioną do przetwarzania danych.
Podmiot przetwarzający będzie prowadził ewidencję osób upoważnionych do
przetwarzania powierzonych danych osobowych, o których mowa w ust. 5.
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8. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany do podjęcia wszelkich kroków służących
zachowaniu poufności danych osobowych przetwarzanych przez mające do nich dostęp
osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych. W szczególności Podmiot
przetwarzający zobowiąże te osoby do:
1) pracowania jedynie z dokumentami niezbędnymi do wykonania obowiązków
wynikających z Umowy ;
2) przechowywania dokumentów w czasie nie dłuższym niż czas niezbędny do
zrealizowania zadań, do których wykonania dokumenty są przeznaczone, zgodnie
z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz Umową ;
3) nietworzenia kopii dokumentów innych, niż niezbędne do realizacji Umowy;
4) zachowania w tajemnicy, o której mowa w art. 28 ust. 3 lit. b RODO powierzonych do
przetwarzania danych osobowych oraz informacji o stosowanych sposobach ich
zabezpieczenia, także po ustaniu stosunku prawnego łączącego osobę upoważnioną do
przetwarzania danych osobowych z podmiotem przetwarzającym;
5) zabezpieczenia dokumentów przed dostępem osób nieupoważnionych do
przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych, przetwarzaniem z
naruszeniem ustawy, nieautoryzowaną zmianą, utratą, uszkodzeniem lub
zniszczeniem;
6) nie przemieszczania dokumentów lub ich kopii poza miejsce przetwarzania.
9. Podmiot przetwarzający poinformuje Administratora :
1) jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych
przepisów Unii lub państwa członkowskiego o ochronie danych;
2) o wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony
danych osobowych prowadzonych w szczególności przez organ nadzorczy, Policję lub
sąd.
10. Podmiot przetwarzający po zakończeniu realizacji Umowy usunie wszelkie kopie danych
osobowych, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego będą nakazywały
przechowywanie danych osobowych.
11. Podmiot przetwarzający niezwłocznie przekaże Administratorowi oświadczenie,
w którym potwierdzi, że nie posiada żadnych danych osobowych, których przetwarzanie
zostało mu powierzone niniejszą Umową.
12. Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi w niezbędnym zakresie wywiązywać
się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, a o których mowa
w rozdziale III RODO, oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36
RODO.
13. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do udzielenia Administratorowi, na każde jego
żądanie, informacji na temat przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych
osobowych.
§5
Naruszenia ochrony danych osobowych
1. Podmiot przetwarzający niezwłocznie poinformuje Administratora o wszelkich
przypadkach naruszenia ochrony danych osobowych, a także obowiązków Podmiotu
przetwarzającego dotyczących ochrony powierzonych do przetwarzania danych
osobowych.
2. Podmiot przetwarzający, bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin po
stwierdzeniu naruszenia, zgłosi Administratorowi każde naruszenie ochrony danych
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osobowych. Zgłoszenie powinno, oprócz elementów określonych w art. 33 ust. 3 RODO,
zawierać informacje umożliwiające Administratorowi określenie, czy naruszenie skutkuje
wysokim ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Jeżeli informacji,
o których mowa w art. 33 ust. 3 RODO nie da się udzielić w tym samym czasie, Podmiot
przetwarzający może je udzielać sukcesywnie bez zbędnej zwłoki.

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

§6
Prawo kontroli
Administrator lub podmiot przez niego upoważniony ma prawo do przeprowadzenia
kontroli lub audytu, w celu sprawdzenia zgodności przetwarzania powierzonych do
przetwarzania danych osobowych z RODO, ustawą lub niniejszą Umową.
Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do
wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO.
Administrator lub podmiot przez niego upoważniony realizować będzie kontrole lub
audyty w miejscach, gdzie są przetwarzane powierzone dane, w godzinach pracy
Podmiotu przetwarzającego.
Pisemne zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli lub audytu powinno być
przekazane Podmiotowi przetwarzającemu co najmniej 3 dni kalendarzowe przed
rozpoczęciem czynności.
W przypadku powzięcia przez Administratora informacji o rażącym naruszeniu przez
Podmiot przetwarzający zobowiązań wynikających z RODO, ustawy lub niniejszej Umowy,
Podmiot przetwarzający umożliwi Administratorowi lub podmiotowi przez niego
upoważnionemu, dokonanie niezapowiedzianej kontroli w dni robocze w godzinach od
9:00 do 15:00.
Administrator lub podmiot przez niego upoważniony, mają w szczególności prawo:
1) wstępu, w godzinach pracy Podmiotu przetwarzającego, za okazaniem imiennego
upoważnienia, do pomieszczeń, w których znajduje się zbiór powierzonych do
przetwarzania danych osobowych, oraz pomieszczeń, w których powierzone do
przetwarzania dane osobowe są przetwarzane poza zbiorem danych osobowych;
2) żądania złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień przez osoby upoważnione do
przetwarzania danych osobowych, pracowników Podmiotu przetwarzającego
w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
3) wglądu do wszelkich dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek
z przedmiotem kontroli lub audytu oraz sporządzania ich kopii;
4) przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz w szczególności systemu
informatycznego służącego do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych
osobowych.
Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zastosowania się do zaleceń dotyczących
poprawy jakości zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania,
sporządzonych w wyniku kontroli przeprowadzonych przez Administratora lub przez
podmiot przez niego upoważniony albo przez inne instytucje upoważnione do kontroli na
podstawie odrębnych przepisów. Przekazane zalecenia uwzględniają stan wiedzy
technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz
ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych i dotyczą środków technicznych
i organizacyjnych, za które odpowiada Podmiot Przetwarzający.
§7
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1.

2.
3.
4.
5.

6.

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania
Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą Umową do
dalszego przetwarzania innym podmiotom przetwarzającym jedynie w celu wykonania
Umowy, wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Administratora oraz pod
warunkiem, że wskazany podmiot daje gwarancję wdrożenia odpowiednich środków
technicznych i organizacyjnych, o których mowa w art 28 ust. 1 RODO.
Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zawrzeć z innym podmiotom przetwarzającym
pisemną umowę zgodną z celami i warunkami opisanymi w niniejszej Umowie.
Projekt umowy, o której mowa w ust. 2 przekazywany jest do uprzedniej akceptacji
Administratora.
Podmiot przetwarzający przekaże Administratorowi kopię umowy, o której mowa w ust.
2, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na
pisemne polecenie Administratora chyba, że obowiązek taki nakłada na Podmiot
przetwarzający prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega
Podmiot przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot
przetwarzający informuje Administratora o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie
zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.
Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za nie
wywiązanie się ze spoczywających na innych podmiotach przetwarzających obowiązków
ochrony danych.

§8
Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego
1. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych
osobowych niezgodnie z treścią Umowy, a w szczególności za udostępnienie
powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania
Administratora o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub
sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych
określonych w Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu
dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, a
także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i
inspekcjach dotyczących przetwarzania w Podmiocie przetwarzającym tych danych
osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez
organ nadzorczy, o którym mowa w ustawie.
§9
Rozwiązanie umowy
Administrator może rozwiązać niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy Podmiot
przetwarzający:
1) nie wdrożył środków wymaganych na mocy art. 32 RODO;
2) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli lub
audytu nie usunie ich w wyznaczonym terminie;
3) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z Umową;
4) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi przetwarzającemu bez
uzyskania zgody Administratora.
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§ 10
Zasady zachowania poufności
1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych osobowych
otrzymanych od Administratora i od współpracujących z nim osób oraz danych
osobowych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w
formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej.
2. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania
w tajemnicy powierzonych danych osobowych nie będą one wykorzystywane, ujawniane
ani udostępniane w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia
posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.
§ 11
Roszczenia regresowe
Administrator może żądać od Podmiotu przetwarzającego zwrotu wypłaconego odszkodowania,
spełnionego świadczenia, kary grzywny lub administracyjnej kary pieniężnej w rozumieniu RODO
i ustawy, wynikających z przetwarzania danych osobowych przez Podmiot przetwarzający w
sposób naruszający Umowę, RODO lub ustawę. Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego
obejmuje również zwrotu wypłaconego odszkodowania, spełnionego świadczenia, kary grzywny
lub administracyjnej kary pieniężnej w rozumieniu RODO i ustawy, wynikających z przetwarzania
danych osobowych przez podmioty, którym Podmiot przetwarzający powierzył przetwarzanie
(dalsze powierzenie).

1.
2.
3.
4.
5.

§ 12
Postanowienia końcowe
Umowa została sporządzona w sześciu jednobrzmiących egzemplarzach dla każdego z
Instytutów Sieci oraz dla Podmiotu przetwarzającego.
Strony oświadczają, że obowiązki nałożone Umową na Podmiot Przetwarzający
wykonywane są w ramach wynagrodzenia określonego w Umowie Głównej.
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego,
RODO lub ustawy.
Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej Umowy jest sąd
właściwy miejscowo dla Administratora.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej
pod rygorem nieważności.

Załączniki:
Zał.
nr
1
–
Pełnomocnictwo
z
dnia
Zał. nr 2 – Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania;

…………………………………….
za Administratora

........................

…………………………………….
za Podmiot przetwarzający
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r.

Załącznik nr 2 – Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania
Lp.
Kategorie osób, których dane dotyczą
Rodzaj danych osobowych
1.
pracownicy Administratora (osoby dane osobowe pracowników, w tym: imię,
fizyczne zatrudnione na podstawie nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, nazwa
umowy o pracę)
stanowiska, adres;
2.

współpracownicy
Administratora dane osobowe współpracowników, w
(osoby fizyczne, z którymi administrator tym: imię, nazwisko, adres e-mail, nr
współpracuje w oparciu o umowy telefonu, nazwa stanowiska, adres, firma;
cywilnoprawne lub innego rodzaju
podstawy)
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Załącznik nr 4 do Umowy

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI NR …
zawarta w dniu …….. r. w Łodzi pomiędzy:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutem Biopolimerów i Włókien Chemicznych, ul. Marii
Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, działającym na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019
r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2098), wpisanym do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-SRÓDMIESCIA W ŁODZI SĄD
GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem
KRS: 0000134653, NIP:7240000138, REGON:000043133, reprezentowanym przez:
Radosława Dziubę – Dyrektora,
zwanym dalej „ŁUKASIEWICZ – IBWCH” lub „Zamawiającym”,
działającym przy zawieraniu Umowy w imieniu własnym oraz na własną rzecz oraz w imieniu i
na rzecz:
5) Sieć
Badawcza
Łukasiewicz
–
Instytutem
Włókiennictwa,
ul. Brzezińska 5/15, 93-102 Łódź, działającym na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r.
o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. poz. 534) wpisanym do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi Sąd Gospodarczy XX
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000043804, NIP:
7240000664, REGON: 000050239,
reprezentowanym przez Radosława Dziubę – p.o. Dyrektora
zwanym dalej „ŁUKASIEWICZ – IW”,
6) Sieć
Badawcza
Łukasiewicz
–
Instytutem
Przemysłu
Skórzanego,
ul. Zgierska 73, 91-463 Łódź, działającym na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci
Badawczej Łukasiewicz wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi Sąd Gospodarczy XX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000853726, NIP: 7240000888, REGON:
000048797,
reprezentowanym przez Arkadiusza Adamczyka – Dyrektora,
zwanym dalej „ŁUKASIEWICZ – IPS”,
zwanymi dalej łącznie: „Instytutami Łukasiewicza”.
a
……………….…………… z siedzibą w ………………………………… (00-000), ul.
…………………………………,wpisaną/ym do ……………….……………
reprezentowaną/ym przez ……………….…………… – ……………….…………… na podstawie
……………….……………
zwaną/ym dalej „Odbiorcą”,
zwanymi dalej łącznie „Stronami” lub indywidualnie „Stroną”.
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ZWAŻYWSZY NA TO, ŻE:
−

−

Strony zawarły umowę, której przedmiotem będzie przeprowadzenie przez Odbiorcę
badania due diligence w ramach projektu łączenia trzech łódzkich Instytutów
Łukasiewicza;
w związku z ww. współpracą Odbiorca może uzyskać od Instytutów Łukasiewicza
informacje, które dla Instytutów Łukasiewicza 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 Odbiorcy przez Instytuty Łukasiewicza.
2. Ujawnienie informacji następuje w związku z współpracą, której zakres został
zdefiniowany w punkcie pierwszym preambuły, (zwanym dalej „Projektem”).
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 przez Instytuty Łukasiewicza
Odbiorcy 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 Instytuty
Łukasiewicza lub przez stronę trzecią w imieniu Instytutów Łukasiewicza niezależnie od
tego, czy zostały ujawnione przed, czy po dacie zawarcia Umowy.
2. Zachowania poufności wymagają również wszelkie dokumenty i informacje utworzone
na podstawie Informacji Poufnych.
3. Informacje ujawnione Odbiorcy przez Instytuty Łukasiewicza należy traktować jako poufne
niezależnie od tego, czy określono je jako „poufne”.
ARTYKUŁ 3 - ZOBOWIĄZANIA STRON
1. Odbiorca zobowiązuje się do nieujawniania Informacji Poufnych Instytutów Łukasiewicza
osobom trzecim oraz do ochrony Informacji Poufnych przed ich ujawnieniem osobom
trzecim, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego artykułu.
2. Odbiorca zobowiązuje się w szczególności:
a) nie wykorzystywać Informacji Poufnych w całości lub w części, bezpośrednio lub
pośrednio do innych celów niż realizacja Projektu;
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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.
3. 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
ŁUKASIEWICZ – IBWCH oraz Instytutu Łukasiewicza (którego informacje dotyczą),
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 Instytuty
Łukasiewicza w związku z naruszeniem Umowy.
4. 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 Instytuty Łukasiewicza, 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 Instytutów Łukasiewicza 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.
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.
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4. W przypadku, o którym mowa w art. 3.2 powyżej, Odbiorca – jeżeli pozwalają mu na to
przepisy prawa – niezwłocznie zawiadomi ŁUKASIEWICZ – IBWCH oraz Instytut
Łukasiewicza, którego dane dotyczą, o obowiązku ujawnienia Informacji Poufnych i we
współpracy z danym Instytutem Łukasiewicza 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 Odbiorcy, w tym wszystkich posiadanych kopii Informacji Poufnych lub informacji
opracowanych na bazie Informacji Poufnych. Na żądanie ŁUKASIEWICZ - IBWCH 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
ŁUKASIEWICZ – IBWCH wyraził zgodę na dalsze przechowywanie Informacji Poufnych
przez Odbiorcę.
ARTYKUŁ 6 – ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. W razie naruszenia przez Odbiorcę zobowiązań określonych w Umowie każdy z Instytutów
Łukasiewicza uprawniony będzie do żądania naprawienia przez Odbiorcę poniesionej
szkody na zasadach ogólnych.
2. Odbiorca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Instytutu Łukasiewicza, którego
Informacje Poufne zostaną ujawnione, kary umownej w kwocie 30.000,00 zł (słownie:
trzydzieści tysięcy złotych) za każdy przypadek ujawnienia jego Informacji Poufnych,
stanowiący naruszenie Umowy.
3. Instytuty Łukasiewicza zachowują prawo do dochodzenia odszkodowania
przewyższającego zastrzeżoną karę umowną na zasadach ogólnych.
ARTYKUŁ 7 – OKRES OBOWIĄZYWANIA
Umowa obowiązuje przez okres 5 lat od dnia jej zawarcia, chyba że w odrębnej umowie Stron
postanowiono inaczej.
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.
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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 polubownie. W
razie braku polubownego rozstrzygnięcia sporu w terminie nie krótszym niż 60
(sześćdziesiąt) dni kalendarzowych od dnia pisemnego zgłoszenia roszczenia przez
Stronę, która dochodzi swoich praw, wobec Strony naruszającej, spór zostanie ostatecznie
rozstrzygnięty przez sąd właściwy dla miasta Łodzi.
6. Zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
7. Umowę sporządzono w SZEŚCIU (6) oryginalnych egzemplarzach [jeden egzemplarz dla
Centrum Łukasiewicz, trzy egzemplarze dla ŁUKASIEWICZ – IBWCH, oraz po jednym dla
każdej z pozostałych Stron], podpisanych przez ich upoważnionych przedstawicieli.

ŁUKASIEWICZ – IBWCH

Odbiorca
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