
Zaproszenie do złożenia oferty
Data wysłania zaproszenia: 24.03.2017. z korektą z dnia 27.03.2017

I. ZAMAWIAJĄCY:
PCO Spółka Akcyjna
ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 28
03-982 Warszawa
NIP: 525-00-00-825
REGON: 010743638
Kapitał zakładowy: 30.610.790 zł
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy
KRS Nr 0000169830

Osoba do kontaktu
Zbigniew Jasiołek
telefon: 22 381 77 68
mail: zbigniew.jasiolek@pcosa.com.pl

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Zamówienie będzie realizowane w ramach programu NCBR InnoSBZ POIR.01.02.00-00-
0085/16 pod nazwą „Zintegrowana obserwacyjna głowica optoelektroniczna do instalacji na
statkach bezzałogowych umożliwiająca autonomiczną detekcję, klasyfikację i identyfikację
poszukiwanych obiektów oraz zagrożeń”.

Przedmiotem umowy będzie wykonanie prac dotyczących rozwoju elementu głowicy
optoelektronicznej przeznaczonej dla bezzałogowych staków powietrznych - podsystemu
infrastruktury głowicy optoelektronicznej oraz układu sterowania i stabilizacji położenia osi

optycznej głowicy przeznaczonej dla bezzałogowych statków powietrznych.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wykonanie umowy musi nastąpić do 30.09.2019.

IV. ZASTRZEŻENIA
• Ogłoszenie nie dotyczy zamówienia publicznego.

• Zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania Ustawy Prawo Zamówień

Publicznych.
• Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru wykonawcy

i negocjacji na każdym ich etapie postępowania bez podania przyczyn. Z tego tytułu

oferentom nie będą przysługły żadne roszczenia wobec zamawiającego.

• Zamawiający nie dopuści składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.

• Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

• Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kilkustopniowych negocjacji

z jednym lub kilkoma wybranymi oferentami.
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• Zamawiający zastrzega sobie prawo zawarcia umowy z więcej niż z jednym
wykonawcą wyłonionym w drodze negocjacji, przy czym zakres umowy może
obejmować całość lub część zakresu złożonej oferty.

• Zamawiający nie przewiduje rozpatrywania odwołań od dokonanego wyboru
wykonawcy.

• Koszty przygotowania oferty obciążają wyłącznie oferenta.

V. WARUNKI KONIECZNE UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Do udziału w postępowaniu oraz do złożenia ofert zaproszeni zostaną oferenci spełniający
warunki dotyczące:
1. zdolności do udziału w postepowaniu,
2. wiedzy i doświadczenia,
2. potencjału technicznego,
3. kwalifikacji osób wykonujących umowę.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Zdolność do udziału w postępowaniu
Dla potwierdzenia warunku o zdolności do udziału w postepowaniu oferent musi złożyć
oświadcznie, że:

— nie jest w stanie upadłości bądź likwidacji lub rozpoczętego w stosunku do niego
postępowania upadłościowego bądź likwidacyjnego,

— nie zalegania z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne

oraz podpisać umowę o zachowaniu poufności, której wzór stanowi załącznik do niniejszego
ogłoszenia.

Wiedza i doświadczenie
Dla potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia oferent musi
wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert należycie
skonstruował i wdrożył do eksploatacji co najmniej trzy systemy referencyjne o parametrach
technicznych zbliżonych do systemu będącego przedmiotem umowy. Zamawiający
uwzględni jako systemy referencyjne inne systemy pod warunkiem, że oferent wykaże ich
równoważność z systemem będącym przedmiotem umowy pod względem charakteru oraz
wiedzy, umiejętności i doświadczenia niezbędnych do ich rozwoju.
Wykazanie, o którym mowa powyżej, powinno obejmować opisy rozwijanych systemów,

charakterystykę ich kluczowych elementów, wykaz wykorzystanych środków technicznych,

w szczególności oprogramowania, omówienie istotnych zagadnień i niezbędnych
specyficznych obszarów wiedzy, umiejętności i doświadczenia wymaganych do ich
rozwiązania. Oferent powinien dołączyć informacje o wdrożeniu rozwijanych systemów oraz

dokumenty je potwierdzające.
Oferenci, którzy nie posiadają doświadczenia, o którym mowa w niniejszym rozdziale, mogą

wskazać, jako własne, systemy referencyjne innych podmiotów, pod warunkiem
dodatkowego wykazania, że osoby przewidywane do wykonania umowy, pełniły kluczowe

role w konstruowaniu i wdrożeniu do eksploatacji wskazywanych systemów referencyjnych
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co najmniej w takim samym zakresie, jak przedstawiany w części oferty wykazującej
kwalifikacje osób wykonujących umowę.
W takim przypadku zdanie drugie akapitu pierwszego niniejszego rozdziału nie ma
zastosowania.

Potencjał techniczny
Dla potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego potencjału technicznego oferent
powinien wykazać, że dysponuje urządzeniami technicznymi i oprogramowaniem
koniecznym do wykonania umowy wykazanymi w części dotyczącej potwierdzenia wiedzy
i doświadczenia.
Wykazanie, o którym mowa powyżej, powinno obejmować opis elementów posiadanego
potencjału technicznego i charakterystykę jego elementów. Zamawiający dopuszcza
wykazanie elementów potencjału technicznego będących własnością stron trzecich, pod
warunkiem dostarczenia dowodów na możliwość ich wykorzystania w czasie wykonania
umowy.

Kwalifikacje osób wykonujących umowę
Dla potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego kwalifikacji osób wykonujących umowę
oferent powinien wykazać, że dysponuje osobami koniecznym do wykonania umowy,
posiadającymi stosowne wykształcenie oraz pięcioletnie lub dłuższe doświadczenie
zawodowe w rozwoju systemów, co najmniej wjednym z obszarów:

— konstrukcje mechaniczne zespołów obudowy urządzeń precyzyjnych
przeznaczonych do pracy z narażeniem na niskie ciśnienie, niskie i wysokie
temperatury, zapylenie, wibracje i udary,

— sterowniki napędów bezpośrednich i programowanie FPGA,
— napędy elektryczne typu direct driye,
— algorytmy adaptacyjne trajektorii dla obiektów o zmiennej dynamice ruchu,

— algorytmy samostabilizacji obiektów nieposiadających stałego punktu
odniesienia, oparte na filtracji Kalmana,

a wszystkie osoby łącznie posiadają kalifikacje we wszystkich wskazanych obszarach.
Wykazanie, o którym mowa powyżej, powinno obejmować zestawienie osób
przewidywanych przez oferenta do wykonania umowy wraz z opisem ich kwalifikacji,
wykształcenia i doświadczenia. Zamawiający dopuszcza dla osób posiadających co najmniej
tytuł naukowy doktora w stosownej dziedzinie zastosowanie ekwiwalentu doświadczenia
zawodowego w wysokości lat trzech.

VI. PROCEDURA POSTĘPOWANIA

Oferta wstępna
Oferenci zainteresowni udziałem w postepowaniu złożą oferty wstępne z deklaracją
przystąpienia do postępowania i dokumentami potwierdzającemi spełnienie warunków
koniecznych udziału w postępowaniu, o których mowa powyżej.

Oferenci proszeni są o dostarczenie ofert wstępnych do dnia 03.04.2017. drogą
elektroniczną pod adresem poczty elektronicznej: zbigniew.jasiolek@pcosa.com.pl.
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Oferenci spełniający warunki uczestniczenia w postepowaniu otrzymają specyfikację
przedmiotu umowy i zostaną zaproszeni do dilaogu z zamawiającym. Prowadzone
z oferentami dialogi będą dotyczyć doprecyzowania specyfikacji wymagań dotyczących
przedmiotu umowy, kryteriów oceny ofert oraz warunków realizacji umowy, w tym zakresu
zadań, harmonogramu wykonania prac, płatności i kar umownych.

Oferta ostateczna
W oparciu o dostarczone przez zamawiającego dokumenty: „Specyfikację przedmiotu
umowy”, „Szczegółowe kryteria oceny ofert” oraz „Wzór umowy” oferenci złożą oferty
ostateczne na wykonanie umowy.
Termin i miejsce składania ofert ostatecznych zamawiający wskaże w zaproszeniu do
złożenia ofert ostatecznych.
Oferty zostaną ocenione przez zamawiającego przy zastosowaniu procedury i kryteriów
opisanych w „Szczegółowych kryteriach oceny ofert”.
Oferent, którego oferta otrzyma najwyższą ocenę będzie zobowiązany do zawaria umowy
z zamawiającym wg dostarczonego „Wzoru umowy” w terminie siedmiu dni od otrzymania
zawiadomienia o wyborze.

vii. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Przedmiot umowy
• Przedmiotem umowy będzie element głowicy optoelektronicznej przeznaczonej dla

bezzałogowych sta ków powietrznych - podsystem infrastruktury głowicy
optoelektronicznej oraz układ sterowania i stabilizacji położenia osi optycznej głowicy
przeznaczonej dla bezzałogowych statków powietrznych.

• Zadaniem wykonawcy będzie rozwój Podsystemu Infrastruktury Głowicy, w tym
opracowanie koncepcji konstrukcji i wytwarzania Podsystemu, opracowanie
dokumentacji konstrukcyjnej Podsystemu, badania kwalifikacyjne prototypu
Podsystemu.

• Wykonawca umowy będzie podwykonawcą PCO SA w projekcie NCBiR.

Warunki realizacji
• Umowa będzie wykonanaw w okresie 30 miesięcy z podziałem na etapy, wg

harmonogramu dostarczonego oferentom przez zamawiającego w zaproszeniu do
złożenia oferty ostatecznej.

• Zamawiający przewiduje możliwość wypłaty zaliczki oraz wypłat częściowych
wynagrodzenia wykonawcy, jednak ostateczne rozliczenie umowy i płatność końcowa
nastąpi po zakończeniu badań kwalifikacyjnych prototypu.

• Za opóźnienia w wykonaniu poszczególnych etapów wykonawca bdzie obciążony
karami za zwłokę. Sposób wyliczenia i wysokość kar będą przedstawione w „Wzorze
umowy” dostarczonym oferentom przez zamawiającego w zaproszeniu do złożenia

oferty ostatecznej.
• Strony zapewnią wzajemną poufność informacji.
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Prawa własności
• Prawa majątkowe do wszystkich wyników prac, w tym majątkowe prawa do wartości

intelektualnych zostaną w całości przekazane do PCO SA.
• Wykonawca będzie ponosił wyłączną i całkowitą odpowiedzialność za roszczenia

osób trzecich do wyników umowy.

ł2Ą4Ąą;
pniewJasiolej
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Tajemnica Przedsiębiorstwa PCO S.A. 
	

Niniejszy	dokument	zawiera	informacje	stanowiące	tajemnicę	przedsiębiorstwa	PCO	S.A.	w	rozumieniu	ustawy	
z	dnia	16	kwietnia	1993	r.	o	zwalczaniu	nieuczciwej	konkurencji.	Nieautoryzowane	korzystanie,	udostępnianie	
lub	rozpowszechnianie	surowo	wzbronione	pod	rygorem	odpowiedzialności	cywilnej	i	karnej	wynikającej	z	ww.	
ustawy.	

	
UMOWA	O	ZACHOWANIE	POUFNOŚCI	

NR	…/…/... 	
(dalej:	„Umowa”)	

zawarta	w	dniu	…	roku,	w	Warszawie,	pomiędzy:	
	
PCO	 Spółką	 Akcyjną	 z	 siedzibą	 w	 Warszawie	 (03-982),	 przy	 ul.	 Jana	 Nowaka	
Jeziorańskiego	 28,	 wpisaną	 do	 rejestru	 przedsiębiorców	 prowadzonego	 przez	 Sąd	
Rejonowy	dla	m.	st.	Warszawy,	XIII	Wydział	Gospodarczy	Krajowego	Rejestru	Sądowego	
pod	numerem:	0000169830,	NIP:	525-000-08-25,	o	kapitale	zakładowym:	30.610.790,00	
złotych	(wpłacony	w	całości),	reprezentowaną	przez:	
	

1. …	,	
	

2. ...	,	
	
zwaną	dalej	„PCO”	
	
a	
	
…,	reprezentowaną	przez:	
	
…,	
	
zwaną	dalej	„…”,	
	
	
łącznie	w	treści	Umowy	zwanymi	dalej	„Stronami”	a	każda	z	osobna	także	„Stroną”,	
	
	
o	następującej	treści.	
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Niniejszy	dokument	zawiera	informacje	stanowiące	tajemnicę	przedsiębiorstwa	PCO	S.A.	w	rozumieniu	ustawy	
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 Definicje.	
1. Na	gruncie	Umowy	przez:	

1) „IW”	 (Informację	 Wrażliwą)	 Strony	 rozumieją	 wszelką	 będącą	 w	 posiadaniu	
jednej	 ze	 Stron	 informację	 dotyczącą	 tejże	 Strony,	 nieujawnioną	 przez	 nią	 do	
wiadomości	 publicznej,	 w	 szczególności	 zawierającą	 dane:	 finansowe,	
organizacyjne,	 handlowe,	 techniczne,	 technologiczne	 tejże	 Strony,	 w	 tym	
informację	stanowiącą	 tajemnicę	przedsiębiorstwa	w	rozumieniu	ustawy	z	dnia	
16	kwietnia	1993	r.	o	zwalczaniu	nieuczciwej	konkurencji;	

2) „Stronę	ujawniającą”	Strony	rozumieją	Stronę,	która	ujawnia	lub	ujawniła	swoją	
IW	drugiej	ze	Stron;	

3) „Stronę	 otrzymującą”	 Strony	 rozumieją	 Stronę,	 która	 otrzymała	 od	 Strony	
ujawniającej	IW.	

2. W	szczególności	fakt	zawarcia	Umowy	jak	i	treść	jej	postanowień,	wraz	ze	wszystkimi	
aneksami,	stanowi	IW	Stron.	

3. Umowa	nie	reguluje	postępowania	z	informacjami	niejawnymi	w	rozumieniu	ustawy	
z	dnia	5	sierpnia	2010	r.	o	ochronie	informacji	niejawnych.	

4. W	razie	potrzeby	przekazania	 informacji	niejawnych	zakres	oraz	 tryb	 i	 sposób	 ich	
przekazania	 zostanie	 uregulowany	 odrębną	 umową	 z	 zachowaniem	 wymogów	
wynikających	z	przepisów	powszechnie	obowiązujących.	

5. Nie	podlega	ochronie	przewidzianej	w	Umowie	informacja,	która:	

1) była	uprzednio	w	posiadaniu	Strony	otrzymującej	i	znana	jej	jako	niebędąca	IW	
w	chwili	jej	ujawnienia	przez	Stronę	ujawniającą;	

2) została	niezależnie	od	Strony	ujawniającej	i	zgodnie	z	prawem	wytworzona	lub	
pozyskana	przez	Stronę	otrzymującą;	

3) w	 chwili	 jej	 ujawnienia	 przez	 Stronę	 ujawniającą	 była	 publicznie	 znana	 lub	
została	 następnie,	 przez	 Stronę	 ujawniającą,	 upubliczniona	 bez	 jakichkolwiek	
ograniczeń;	

4) została	 pisemnie	 zwolniona,	 przez	 Stronę	 ujawniającą,	 z	 objęcia	 ochroną	
określoną	w	Umowie;	

5) została	ujawniona	przez	Stronę	ujawniającą	po	otrzymaniu	przez	nią	pisemnego	
oświadczenia	 Strony	 otrzymującej,	 iż	 nie	 życzy	 sobie	 ona	 danej	 lub	 żadnej	
kolejnej	IW;	

6) nie	została	ujawniona	w	sposób	określony	w	§	3	poniżej.	
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 Cel	Umowy.	
Strony	 zawierają	 Umowę	 w	 celu	 umożliwienia	 sobie	 rozmów	 technicznych	 oraz	
handlowych	 dotyczących	 wspólnego	 udziału	 w	 ...	 ,	 w	 tym	 w	 celu	 określenia	 zasad	
wymiany,	korzystania	i	ochrony	związanych	z	tym	istotnych	dla	siebie	informacji.	

 Zasady	ujawniania	IW.	
1. Strona	 ujawniająca	 zobowiązana	 jest	 każdorazowo	 ujawniać	 IW	 w	 jeden	

z	następujących	sposobów:	

1) informacja	ujawniana	pisemnie	-	Strona	ujawniająca	umieszcza	w	nagłówku	lub	
stopce	 każdej	 ze	 stron	 pisma	 oznaczenie:	 „Tajemnica	 Przedsiębiorstwa”	 oraz	
nazwę	Strony	ujawniającej;	

2) informacja	ujawniana	ustnie	lub	wizualnie	-	Strona	ujawniająca	identyfikuje	ją,	
używając	wyrażenia:	 „Tajemnica	 Przedsiębiorstwa”	 z	 podaniem	nazwy	 Strony	
ujawniającej,	 w	 momencie	 ujawniania,	 a	 następnie	 spisuje	 ją	 z	 zachowaniem	
trybu	określonego	w	pkt.	1	niniejszego	ustępu,	po	czym	przekazuje	pismo	Stronie	
otrzymującej	w	ciągu	piętnastu	dni	kalendarzowych	po	ujawnieniu	ustnym	lub	
wizualnym;	

3) informacja	ujawniana	przez	elektroniczny	przekaz	danych	-	Strona	ujawniająca	
oznacza	 ją	 elektronicznie	 wyrażeniem:	 „Tajemnica	 Przedsiębiorstwa”	
z	 podaniem	 nazwy	 Strony	 ujawniającej,	 w	 ramach	 elektronicznego	 przekazu	
danych,	a	oznaczenie	takie	musi	być	wyświetlane	w	czytelnej	 formie	w	trakcie	
jakiegokolwiek	 wyświetlenia	 tejże	 informacji;	 w	 przypadku	 dokumentu	
elektronicznego	 wyrażenie:	 „Tajemnica	 Przedsiębiorstwa”	 oraz	 nazwa	 Strony	
ujawniającej	winna	być	umieszczona	w	nagłówku	lub	stopce	każdej	ze	stron	tego	
dokumentu;	 dostęp	 do	 dokumentu	 elektronicznego	 powinien	 być	 ograniczony	
hasłem	przekazywanym	za	pomocą	środka	komunikacji	innego,	niż	zastosowany	
do	przesłania	dokumentu	elektronicznego;	

4) informacja	ujawniana	przez	dostawę	elektronicznego	nośnika	magazynującego	
dane	 lub	 urządzenie	 magazynujące	 dane	 -	 Strona	 ujawniająca	 umieszcza	 na	
nośniku	 lub	 urządzeniu	 magazynującym	 dane	 oznaczenie:	 „Tajemnica	
Przedsiębiorstwa”	 oraz	 nazwę	 Strony	 ujawniającej	 jak	 też	 zawarta	 na	 tym	
nośniku	lub	urządzeniu	magazynującym	dane	informacja	sama	w	sobie	musi	być	
oznaczona	w	sposób	określony	w	pkt.	3	niniejszego	ustępu.	

2. Ujawnienie	 IW	 następuje	 każdorazowo	 wyłącznie	 za	 zwrotnym,	 pisemnym	 albo	
elektronicznym,	potwierdzeniem	odbioru	przez	Stronę	otrzymującą.	Potwierdzenie	
powinno	wyszczególniać	cel	w	jakim	Strona	otrzymująca	zobowiązuje	się	korzystać	
z	tejże	informacji	oraz	krąg	osób	w	organizacji	Strony	otrzymującej	przewidzianych	
do	dostępu	do	tejże	informacji.	
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3. Strony	zobowiązane	są	ujawniać	IW	każdorazowo	wyłącznie	poprzez	wyznaczonych	
do	 tego	 przedstawicieli,	 którzy	 następnie	 mogą	 ujawnić	 ją	 jedynie	 osobom	
w	 organizacji	 Strony	 otrzymującej	 przewidzianym	do	 dostępu	 do	 tejże	 informacji.	
Strona	 otrzymująca	 zobowiązana	 jest	 niezwłocznie	 po	 otrzymaniu	 danej	 IW	
przekazać	 Stronie	 ujawniającej,	 pisemny	wykaz	 osób	 (imię,	 nazwisko,	 stanowisko	
służbowe)	w	swojej	organizacji	przewidzianych	do	dostępu	do	tejże	informacji.	

4. Przedstawicielami,	 o	 których	mowa	w	ustępie	poprzedzającym,	na	dzień	 zawarcia	
Umowy	są:	

1) ze	strony	PCO:	
a)  …	,	

2) ze	strony	…:	
a)  …	,	

5. Każda	 ze	 Stron	uprawniona	 jest	 do	 zmiany	 swoich	przedstawicieli,	wymienionych	
w	 ustępie	 poprzedzającym	 w	 drodze	 pisemnego	 oświadczenia	 woli,	 za	
potwierdzeniem	odbioru,	ze	skutkiem	na	dzień	jego	doręczenia	adresatowi.	

6. Zmiana	przedstawiciela	przez	jedną	ze	Stron	nie	wymaga	zgody	pozostałych	spośród	
Stron.	

 Zasady	korzystania	i	ochrony	IW.	
1. Strona	otrzymująca,	 z	 zastrzeżeniem	ust.	3	 i	5	niniejszego	paragrafu,	 zobowiązana	

jest	do:	

1) korzystania	 z	 każdej	 otrzymanej	 IW	 jedynie	 w	 zakresie	 niezbędnym	 do	
osiągnięcia	 celu,	 dla	 którego	 została	 ona	 jej	 ujawniona	 i	 jedynie	 poprzez	 krąg	
osób	 w	 organizacji	 Strony	 otrzymującej	 przewidzianych	 do	 dostępu	 do	 tejże	
informacji;	

2) ochrony	 każdej	 otrzymanej	 IW,	 w	 tym	 do	 jej	 nieujawniania	 osobom	 trzecim,	
niepowielania	jak	również	do	jej	należytego	zabezpieczenia	przed	dostępem	osób	
nieuprawnionych,	 w	 tym	 nieautoryzowanym	 zwielokrotnianiem,	
wykorzystywaniem,	 modyfikacją,	 zagubieniem,	 kradzieżą,	 uszkodzeniem	 lub	
zniszczeniem.	

2. Strona	otrzymująca	zobowiązana	jest	nie	używać	żadnej	IW	w	celu	popełnienia	czynu	
nieuczciwej	konkurencji.	

3. Strona	 otrzymująca	może	 jednak,	 w	 koniecznym	 zakresie,	 ujawnić	 IW	 innym,	 niż	
wskazane	w	§	3	ust.	3	powyżej,	osobom	a	także	podmiotom	zewnętrznym,	którym	
ujawnienie	 powyższej	 informacji	 jest	 niezbędne	 do	 osiągnięcia	 przez	 Stronę	
otrzymującą	celu,	dla	którego	informacja	ta	została	jej	ujawniona,	każdorazowo	pod	
warunkiem	uprzedniego	uzyskania	na	 to	pisemnej	 zgody	Strony	ujawniającej	oraz	
pisemnego	 zobowiązania	 tychże	 osób	 lub	 podmiotów,	 na	 zasadach	 nie	 mniej	
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restrykcyjnych	niż	przewidziane	w	niniejszym	paragrafie,	do	ochrony	przedmiotowej	
informacji	oraz	do	korzystania	z	niej	jedynie	w	zakresie	niezbędnym	do	osiągnięcia	
celu,	 dla	 którego	 została	 ona	 ujawniona,	 oraz	 z	 zastrzeżeniem	 wyłączenia	 prawa	
tychże	 osób	 lub	 podmiotów	 do	 dalszego	 ujawniania	 powyższej	 informacji.	 Strona	
ujawniająca	posiada	każdorazowo	prawo	żądania	przekazania	jej	kopii	powyższego	
zobowiązania	danej	osoby	lub	podmiotu	zewnętrznego.	

4. Każda	ze	Stron	zobowiązana	jest	do	niezwłocznego	poinformowania	drugiej	Strony	
o	 każdym	 zdarzeniu	 dotyczącym	 bezpieczeństwa	 przetwarzania	 IW	 lub	
o	nieprzestrzeganiu	postanowień	Umowy,	w	szczególności	o:	ryzyku	lub	wystąpieniu	
nieuprawnionego	 ujawnienia,	 nieautoryzowanego	 zwielokrotniania,	
wykorzystywania,	 modyfikacji	 a	 także	 zagubienia,	 kradzieży,	 uszkodzenia	 lub	
zniszczenia.	

5. W	 przypadku	 gdy	 na	 podstawie	 przepisów	 prawa	 powszechnie	 obowiązującego	
Strona	 otrzymująca	 zobowiązana	 jest	 do	 udostępnienia	 IW	 Strony	 ujawniającej	
uprawnionym	organom	administracji	państwowej,	jest	ona	również	zobowiązana	do	
niezwłocznego	 pisemnego	 poinformowania	 o	 tym	 Strony	 ujawniającej,	 jak	 też	 do	
pisemnego	 poinformowania	 odbiorcy	 tejże	 informacji,	 iż	 stanowi	 ona	 IW	 Strony	
ujawniającej.	

6. Strona	otrzymująca	 zobowiązana	 jest,	 na	pisemne	żądanie	 Strony	ujawniającej,	 do	
niezwłocznego	zaprzestania	korzystania	ze	wskazanej	IW	Strony	ujawniającej.	

7. Strona	otrzymująca	 zobowiązana	 jest,	 na	pisemne	żądanie	 Strony	ujawniającej,	 do	
niezwłocznego	zwrotu	albo	zniszczenia	nośnika	(w	szczególności	papierowego	albo	
elektronicznego)	 zawierającego	 wskazaną	 IW	 Strony	 ujawniającej,	 bez	 prawa	
zachowania	 jakichkolwiek	 kopii.	 W	 przypadku	 zniszczenia	 nośnika	 Strona	
otrzymująca	 zobowiązana	 jest	 ponadto	 dostarczyć	 Stronie	 ujawniającej	 pisemne	
oświadczenie	 potwierdzające	 dokonanie	 zniszczenia,	 z	 podaniem	 daty	 i	 sposobu	
zniszczenia.	

8. Wszelkie	przekazane	Stronie	otrzymującej	nośniki,	w	szczególności	papierowe	 lub	
elektroniczne,	 zawierające	 IW	 Strony	 ujawniającej	 pozostają	wyłączną	własnością	
Strony	ujawniającą,	chyba	że	Strony	postanowią	odmiennie	na	piśmie.	

9. Strony	zgodnie	postanawiają,	 iż	fakt	ujawnienia	Stronie	otrzymującej	 jakiejkolwiek	
informacji,	w	szczególności	IW,	nie	przenosi	na	Stronę	otrzymującą	prawa	do	dóbr	
własności	intelektualnej	(w	szczególności	autorskiego	lub	własności	przemysłowej)	
zawartych	w	tejże	informacji	lub	przez	tę	informację	stanowionych.	

10. Strona	otrzymująca,	o	 ile	w	danym	przypadku	Strony	nie	uzgodnią	inaczej,	nie	 jest	
zobowiązana	do	weryfikacji	poprawności	informacji	ani	dokumentów	otrzymanych	
od	Strony	ujawniającej.	

 Czas	obowiązywania	Umowy.	
1. Umowa	zostaje	zawarta	na	czas	nieoznaczony.	
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2. Każda	 ze	 Stron	może	wypowiedzieć	Umowę	w	drodze	 jednostronnego	 pisemnego	
oświadczenia	woli.	W	powyższym	wypadku	Umowa	ulega	rozwiązaniu	po	upływie	
30	dni	od	daty	jego	doręczenia	drugiej	Stronie.	

3. W	przypadku:	

1) rażącego	 naruszenia	 lub	 uporczywego	 naruszania	 przez	 jedną	 ze	 Stron	
postanowień	Umowy,	w	szczególności	§§	3	i	4	powyżej;	

2) wystąpienia	zagrożenia	niewypłacalnością	jednej	ze	Stron;	
3) otwarcia	likwidacji	jednej	ze	Stron;	

drugiej	 Stronie	 przysługuje	 prawo	 rozwiązania	 Umowy,	 w	 drodze	 pisemnego	
oświadczenia	 woli,	 ze	 skutkiem	 na	 dzień	 doręczenia	 powyższego	 oświadczenia	
adresatowi.	

4. Postanowienia	§§	3	 i	4	powyżej,	w	odniesieniu	do	każdej	 IW	ujawnionej	w	trakcie	
obowiązywania	Umowy,	która	ze	swej	natury	nie	podlega	zwrotowi	albo	zniszczeniu,	
wiążą	Stronę	otrzymującą	bezterminowo.	

 Odpowiedzialność.	
1. Z	 zastrzeżeniem	 ust.	 2	 niniejszego	 paragrafu	 Strona	 ujawniająca	 nie	 ponosi	

odpowiedzialności	za	skutki	korzystania	przez	Stronę	otrzymującą	z	ujawnionej	jej	
IW.	

2. Strona	 ujawniająca	 zobowiązana	 jest	 jednak	 zapewnić	 by	 ujawnienie	 przez	 nią	
Stronie	otrzymującej	 IW	nie	rodziło	odpowiedzialności	Strony	otrzymującej	wobec	
osób	trzecich.	W	przypadku	powstania	takiej	odpowiedzialności	Strona	ujawniająca	
zobowiązana	jest	do	naprawienia	wynikłej	stąd	szkody.	

3. Strona	otrzymująca	winna	niewykonania	lub	nienależytego	wykonania	zobowiązań	
wynikających	z	Umowy	zobowiązana	jest	do	zapłaty	na	rzecz	Strony	ujawniającej,	na	
jej	 pisemne	 wezwanie,	 kary	 umownej	 w	 wysokości	 200.000	 złotych,	 za	 każdy	
przypadek	niewykonania	lub	nienależytego	wykonania	zobowiązania.	Powyższe	nie	
wyłącza	 prawa	 Strony	 ujawniającej	 do	 żądania	 naprawienia	 szkody	 na	 zasadach	
ogólnych,	jeżeli	wysokość	poniesionej	przez	nią	szkody	przenosi	karę	umowną.	

 Postanowienia	końcowe.	
1. Umowa	 nie	 daje	 żadnej	 ze	 Stron	 prawa	 do	 zaciągania	 jakichkolwiek	 zobowiązań	

w	imieniu	drugiej	Strony	jak	też	do	rozporządzania	prawem	drugiej	Strony.	
2. Umowa	nie	kreuje	 również	u	 żadnej	 ze	 Stron	prawa	do	 żądania	od	drugiej	 Strony	

zaciągnięcia	określonego	zobowiązania	lub	rozporządzenia	określonym	prawem.	
3. Każda	ze	Stron	ponosi	wyłącznie	własne	koszty	lub	wydatki	wynikające	z	wykonania	

Umowy.	
4. Umowa	zastępuje	wszelkie	wcześniejsze	umowy	pomiędzy	Stronami	w	przedmiocie	

wymiany,	korzystania	i	ochrony	informacji.	
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5. Prawem	właściwym	dla	Umowy	jest	prawo	polskie.	
6. Wszelkie	 spory	 wynikłe	 z	 Umowy	 Strony	 poddają	 do	 rozstrzygnięcia	 sądu	

powszechnego	właściwego	miejscowo	dla	siedziby	pozwanego.	
7. Wszelkie	zmiany	Umowy	wymagają	formy	pisemnej,	pod	rygorem	nieważności.	
8. Wszelkie	oświadczenia	woli	 jak	 też	pozostała	korespondencja,	przesłane	 jednej	 ze	

Stron	 pod	 jej	 adresem	 ujawnionym	 w	 komparycji,	 uważane	 są	 za	 doręczone	
prawidłowo,	 chyba	 że	 adresat	 uprzednio	 zawiadomi	nadawcę,	w	 formie	pisemnej,	
o	zmianie	powyższego	adresu.	

9. Przeniesienie	 przez	 którąkolwiek	 ze	 Stron	praw	wynikających	 z	Umowy	na	 osobę	
trzecią	wymaga	uprzedniej	pisemnej	zgody	drugiej	ze	Stron.	

10. Umowę	 sporządzono	 w	 dwóch	 jednobrzmiących	 egzemplarzach,	 po	 jednym	 dla	
każdej	ze	Stron.	

11. Umowa	wchodzi	w	życie	z	dniem	zawarcia.	

	

	

PCO	S.A.	 	 	 	 	 	 	 …	


