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Warszawa, 26 lutego 2019 r. 

 

Ogłoszenie o przetargu na wybór dystrybutora produktów leczniczych z zakresu 

Speciality Care, dla których podmiotem odpowiedzialnym jest IPSEN Pharma SAS, na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem hurtowni farmaceutycznej Ipsen 

Poland Sp. z o.o.  

 

1. Nazwa i adres Organizatora Przetargu 

Organizatorem przetargu jest Ipsen Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. 

Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w 

Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 

0000239689, NIP: 527-24-81-447, REGON: 140201017 („Organizator”). 

2. Opis przedmiotu Przetargu 

Przedmiotem Przetargu jest zawarcie umowy na dystrybucję produktów leczniczych z 

zakresu Speciality Care, dla których IPSEN Pharma SAS jest podmiotem 

odpowiedzialnym, a Organizator jego lokalnym przedstawicielem w Polsce (dalej jako 

„produkty Ipsen SC”), których wykaz stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia, 

przez okres 2  lat od dnia podpisania umowy („Przetarg”) oraz wsparcie w tym okresie 

Organizatora w zapewnieniu dostępności produktów Ipsen SC polskim pacjentom. 

Integralną część niniejszego ogłoszenia o Przetargu stanowi wzór umowy podlegający 

udostępnienieniu zgodnie z punktem 3.4 poniżej („Umowa” lub „Umowa 

Dystrybucyjna”).  

3. Warunki udziału w postępowaniu 

3.1. W Przetargu mogą brać udział podmioty posiadające ważne zezwolenie na prowadzenie 

hurtowni farmaceutycznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie obrotu 

wszystkimi produktami Ipsen SC (odpowiednio „Oferent” lub „Oferenci”). Oferenci muszą 

także spełniać obowiązkowe kryteria opisane w punkcie 4.1.A poniżej oraz uzyskać 

odpowiednią liczbę punktów za spełnianie kryteriów dodatkowych opisanych w punkcie 

4.1.B poniżej.  

3.2. W odniesieniu do obowiązkowych kryteriów, o których mowa w punkcie 4.1.A poniżej, 

Oferent zobowiązuje się przestrzegać ich przez cały okres obowiązywania Umowy 

Dystrybucyjnej będącej przedmiotem Przetargu. Umowa określa szczegółowo sposób 

wypełniania poszczególnych kryteriów w czasie jej obowiązywania. 
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3.3. W celu wzięcia udziału w Przetargu Oferent przedkłada Organizatorowi ofertę („Oferta”) 

oraz wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty, o których mowa w punkcie 5 

poniżej. 

3.4. W celu zapoznania się ze wzorem Umowy Dystrybucyjnej będącej przedmiotem Przetargu 

Oferent musi podpisać i przekazać Organizatorowi umowę o zachowaniu poufności, 

stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia. 

4. Opis kryteriów, którymi Organizator będzie się kierował przy wyborze Oferty, 

znaczenie kryteriów, sposób oceny Ofert 

4.1. Oferty zostaną ocenione przez Organizatora w oparciu o następujące kryteria oceny: 

A. Kryteria, których spełnienie przez Oferenta jest obligatoryjne w celu wzięcia udziału w 

Przetargu: 

Lp. Kryterium Waga  Uwagi 

1.  

Ważne zezwolenie na 
prowadzenie hurtowni 
farmaceutycznej na 
terytorium Polski w 
pełnym zakresie 
produktów leczniczych 
objętym Przetargiem 

Konieczny do udziału w 
Przetargu 

Kopia posiadanego przez 
Oferenta zezwolenia na 
prowadzenie hurtowni 
farmaceutycznej, którego 
zakres umożliwia dystrybucję 
wszystkich produktów Ipsen 
SC oraz kopia ostatniej decyzji 
zmieniającej zezwolenie (jeśli 
dotyczy) musi zostać 
dołączona do Oferty 

2.  
System zarządzania 
jakością  

Konieczny do udziału w 
Przetargu 

Aktualny raport z przeglądu 
jakości musi zostać dołączony 
do Oferty 

3.  

Zlokalizowany w Polsce 
magazyn spełniający 
wymagania do 
przechowywania 
produktów Ipsen SC 
 
 

Konieczny do udziału w 
Przetargu  
 
 

Do Oferty należy dołączyć 
stosowne dowody i dokumenty 
potwierdzające w należyty 
sposób spełnienie kryterium  

4.  

Zwalidowany system 
skomputeryzowany 
zarządzający magazynem 
zlokalizowanym w Polsce 

Konieczny do udziału w 
Przetargu  
 
 

Aktualny raport z walidacji 
systemu skomputeryzowanego 
hurtowni farmaceutycznej 
Oferenta lub certyfikat 
walidacji musi zostać 
dołączony do Oferty 

5.  
Ocena wypłacalności wg 
ratingu Coface 

rating 1-4: wykluczenie z 
Przetargu 

Do Oferty należy dołączyć 
stosowne dowody i dokumenty 
potwierdzające w należyty 
sposób spełnienie kryterium 

6.  
Posiadanie odpowiedniej 
infrastruktury, urządzeń, 

Konieczny do udziału w 
Przetargu 

Szczegółowe wymagania 
przedstawiono w Umowie 
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systemów, personelu i 
procedur zapewniających 
możliwość stałego 
monitorowania obrotu 
produktami Ipsen SC w 
celu wyeliminowania 
sfałszowanych produktów 
leczniczych z rynku  

Dystrybucyjnej – warunki 
muszą zostać zaakceptowane 
przez Oferenta, którego Oferta 
zostanie wybrana w Przetargu 

7.  

Posiadanie odpowiedniej 
infrastruktury, urządzeń, 
systemów, personelu i 
procedur zapewniających 
możliwość dostarczania 
Organizatorowi informacji 
dotyczących kodów 2D 
(zabezpieczenia) 
umieszczonych na 
opakowaniach 
dostarczonych do 
dystrybutora produktów 
Ipsen SC 

Konieczny do udziału w 
Przetargu 

Do Oferty należy dołączyć 
stosowne dowody i dokumenty 
potwierdzające w należyty 
sposób spełnienie kryterium 

8.  

Możliwość 
zaakceptowania umowy w 
zakresie zapewnienia 
realizacji obowiązku 
zapewnienia dostępności 
produktów leczniczych 

Konieczny do udziału w 
Przetargu 

Szczegółowe wymagania 
przedstawiono w Umowie 
Dystrybucyjnej – warunki 
muszą zostać zaakceptowane 
przez Oferenta, którego Oferta 
zostanie wybrana w Przetargu 

 

B. Kryteria dodatkowe, których spełnienie przez Oferenta wiąże się z uzyskaniem 

punktów 

Lp. Kryterium Waga  Uwagi 

1.  

Okres, w jakim w hurtowni 

funkcjonuje system 

zarządzania jakością  

10 lat lub więcej – 10 punktów 
9-6 lat – 5 punktów 
5-1 lat – 3 punktów 

Mniej niż rok – 0 punktów  

Do Oferty należy 

dołączyć stosowne 

dowody i dokumenty 

potwierdzające w 

należyty sposób 

spełnienie kryterium 

2.  

Zlokalizowany w Polsce 

magazyn spełniający 

wymagania do 

przechowywania 

produktów Ipsen SC 

Dodatkowe punkty dla Oferenta za 

prowadzenie w ramach spółki lub 

grupy wielu hurtowni 

farmaceutycznych, zlokalizowanych 

w różnych województwach – 5 

punktów 

Do Oferty należy 

dołączyć stosowne 

dowody i dokumenty 

potwierdzające w 

należyty sposób 

spełnienie kryterium 
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3.  

Zwalidowany system 

skomputeryzowany 

zarządzający magazynem 

zlokalizowanym w Polsce 

Dodatkowe punkty za posiadanie 

systemu IT kompatybilnego z 

systemem posiadanym przez 

Organizatora – 2 punkty 

Do Oferty należy 

dołączyć stosowne 

dowody i dokumenty 

potwierdzające w 

należyty sposób 

spełnienie kryterium 

4.  
Ocena wypłacalności wg 

ratingu Coface 

rating 6-10: 10 punktów 
rating 5: 5 punktów 

Do Oferty należy 

dołączyć stosowne 

dowody i dokumenty 

potwierdzające w 

należyty sposób 

spełnienie kryterium 

5.  

Doświadczenie w 

dystrybucji na polski  

rynek detaliczny 

produktów leczniczych 

zagrożonych na 

terytorium Polski 

ograniczeniem 

dostępności z uwagi na 

nasilony eksport 

równoległy  (produkty 

wymienione w 

stosownych 

obwieszczeniach 

wydawanych przez 

Ministra Zdrowia na 

podstawie art. 37av ust. 

14 ustawy z dnia 6 

września 2001 – Prawo 

farmaceutyczne) 

10 lat lub więcej – 10 punktów 
9-6 lat – 5 punktów 
5-1 lat – 3 punktów 

Mniej niż rok – 0 punktów 

Do Oferty należy 

dołączyć stosowne 

dowody i dokumenty 

potwierdzające w 

należyty sposób 

spełnienie kryterium 

6.  

Obecność na polskim 

rynku (posiadanie przez 

Oferenta zezwolenia na 

prowadzenie hurtowni 

farmaceutycznej w 

Polsce) 

10 lat lub więcej – 10 punktów 
9-6 lat – 5 punktów 
5-1 lat – 3 punktów 
 
Mniej niż rok – 0 punktów 

Do Oferty należy 

dołączyć stosowne 

dowody i dokumenty 

potwierdzające w 

należyty sposób 

spełnienie kryterium 

7.  Doświadczenie związane 
10 lat lub więcej – 10 punktów 
9-6 lat – 5 punktów Do Oferty należy 



5 
 

z dystrybucją produktów 

leczniczych 

onkologicznych lub 

urologicznych   

5-1 lat – 3 punktów 

Mniej niż rok – 0 punktów 

dołączyć stosowne 

dowody i dokumenty 

potwierdzające w 

należyty sposób 

spełnienie kryterium 

8.  
Doświadczenie w 

przetargach szpitalnych 

10 lat lub więcej – 10 punktów 
9-6 lat – 5 punktów 
5-1 lat – 3 punktów 
Mniej niż rok – 0 punktów  
 

Dodatkowe punkty – w przypadku 

brania udziału w aktualnie 

toczących się przetargach 

szpitalnych na dostawę produktów 

Ipsen SC – 3 punkty 

Lista przetargów, w 

tym przetargów 

dotyczących 

produktów Ipsen SC 

musi zostać dołączona 

do Oferty 

9.  

Doświadczenie w 

Programach Zdrowotnych 

Ministerstwa Zdrowia 

10 lat lub więcej – 10 punktów 
9-6 lat – 5 punktów 
5-1 lat – 3 punktów 
Mniej niż rok – 0 punktów  
 

Dodatkowe punkty – w przypadku 

Programów z produktami Ipsen SC, 

które aktualnie trwają – 3 punkty 

Lista Programów, w 

których Oferent brał 

lub bierze udział musi 

zostać dołączona do 

Oferty 

4.2. Każda Oferta zostanie oceniona przez Organizatora zgodnie z ww. podanymi kryteriami. 

W pierwszej kolejności Oferty zostaną sprawdzone pod kątem kryteriów, których 

spełnienie jest obligatoryjne w celu wzięcia przez Oferenta udziału w Przetargu. Oferty 

niezawierające kompletu wymaganych dokumentów i oświadczeń zostaną odrzucone 

przez Organizatora w przypadku nieprzekazania na żądanie brakujących dokumentów. 

5. Opis sposobu przygotowania Ofert oraz wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie 

muszą dostarczyć Oferenci w celu potwierdzenia spełniania postawionych 

warunków/wymagań oraz braku podstaw wykluczenia z powodu niespełnienia 

obowiązkowych kryteriów Przetargu 

5.1. Oferty muszą zostać przygotowane czytelnie w języku polskim. 

5.2. Wszelkie dokumenty i oświadczenia należy złożyć w języku polskim. W przypadku 

dokumentów w językach obcych należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski 

poświadczone przez Oferenta. 

5.3. Oferta musi zostać podpisana przez osobę/osoby należycie umocowane do 

reprezentowania Oferenta. Do Oferty muszą być dołączone dokumenty wykazujące 

umocowanie. 
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5.4. Oferta musi zawierać wszystkie następujące oświadczenia i dokumenty – oryginały lub 

czytelne kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnione 

podpisujące Ofertę: 

a. oświadczenie o gotowości podpisania przez Oferenta Umowy Dystrybucyjnej, 

której wzór podlega udostępnieniu zgodnie z punktem 3.4 powyżej, w terminie 14 

dni od otrzymania od Organizatora pisemnej informacji o wybraniu jego Oferty w 

Przetargu, umowy dystrybucyjnej będącej przedmiotem Przetargu, udostępnionej 

Oferentowi po podpisaniu i przekazaniu Organizatorowi umowy o zachowaniu 

poufności; 

b. kopia posiadanego przez Oferenta ważnego zezwolenia na prowadzenie hurtowni 

farmaceutycznej, którego zakres umożliwia dystrybucję wszystkich produktów 

Ipsen SC oraz kopia ostatniej decyzji zmieniającej zezwolenie, jeżeli dotyczy; 

c. aktualny raport z przeglądu systemu zarządzania jakością hurtowni 

farmaceutycznej Oferenta; 

d. aktualny raport z walidacji systemu skomputeryzowanego hurtowni 

farmaceutycznej Oferenta lub certyfikat walidacji; 

e. oświadczenie o możliwościach technicznych do stałego monitorowania przepływu 

dystrybuowanych produktów Ipsen SC; 

f. oświadczenie o możliwości zapewnienia spełnienia wymagań związanych z 

zabezpieczeniami produktów leczniczych (serializacja); 

g. oświadczenie o gotowości realizowania, na podstawie Umowy Dystrybucyjnej 

będącej przedmiotem Przetargu, obowiązku zapewniania dostępności produktów 

leczniczych dla pacjentów w imieniu Organizatora; 

h. wszelkie inne dowody i dokumenty potwierdzające w należyty sposób spełnienie 

kryteriów, o których mowa w punktach 4.1.A i 4.1.B powyżej; 

i. dokumenty wykazujące umocowanie osób podpisujących Ofertę do 

reprezentowania Oferenta, w tym pełnomocnictwo, jeżeli dotyczy.  

6. Miejsce oraz termin składania i otwarcia Ofert, termin związania Ofertą 

6.1. Oferty należy przesyłać w zamkniętych kopertach na adres: Ipsen Poland Sp. z o.o., Al. 

Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa albo składać osobiście w siedzibie Organizatora (od 

poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00, z adnotacją na kopercie „Oferta 

przetargowa – NIE OTWIERAĆ”. 

6.2. Ostateczny termin składania Ofert upływa dnia 15 marca 2019 r. o godzinie 12.00. 

6.3. Oferent jest związany Ofertą przez 30 dni od dnia jej złożenia. 
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7. Planowane rozstrzygnięcie Przetargu 

7.1. Planowany termin rozstrzygnięcia Przetargu – do dnia 19 marca 2019 r. 

7.2. Planowany termin zawarcia Umowy – do dnia 31 marca 2019 r. 

7.3. Warunkiem podpisania z Oferentem Umowy Dystrybucyjnej będącej przedmiotem 

Przetargu jest spełnienie wszystkich kryteriów obligatoryjnych, o których mowa w punkcie 

4.1.A oraz uzyskanie co najmniej 62 punktów z tytułu spełnienia kryteriów dodatkowych, o 

których mowa w punkcie 4.1.B. 

8. Informacje o sposobie porozumiewania się Organizatora z Oferentami  

8.1. Osobą odpowiedzialną za kontakt Organizatora z Oferentami jest Agnieszka Gniadek. 

Ewentualne zapytania dotyczące Przetargu i kryteriów oceny Ofert prosimy kierować 

drogą e-mailową na adres: przetarg.poland@ipsen.com. 

8.2. Wnioski, zawiadomienia oraz informacje Organizator oraz oferenci przekazują drogą 

pisemną lub elektroniczną. 

9. Postanowienia dodatkowe 

9.1. Organizator zastrzega sobie prawo do: 

• swobodnego wyboru Oferenta lub odrzucenia Oferty, z zastrzeżeniem kryteriów 

oceny Ofert; 

• wezwania Oferenta do uzupełnienia złożonej Oferty; 

• odwołania Przetargu, unieważnienia Przetargu w całości lub części bez podania 

przyczyny w każdym czasie; 

• zakończenia Przetargu bez wybrania żadnej Oferty, w przypadku gdyby w wyniku 

Przetargu wyłoniono mniej niż dwóch Oferentów spełniających kryteria zawarcia 

umowy dystrybucyjnej będące przedmiotem Przetargu; 

• zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu. 

9.2. Oferent ponosi wszelkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem Oferty. 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

Załącznik nr 1 – wykaz produktów Ipsen SC 

Załącznik nr 2 – umowa o zachowaniu poufności 
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Załącznik nr 1 – Wykaz produktów Ipsen Specialty Care 

 

Diphereline SR 3,75 mg 

Diphereline SR 11,25 mg 

Diphereline 0,1 mg 

Xermelo 250 mg 90 tab. 

Increlex 10 mg/ml 

Somatuline PR 30 mg 

Somatuline Autogel 60 mg  

Somatuline Autogel 90 mg  

Somatuline Autogel 120 mg  

Cabometyx 20 mg  

Cabometyx 40 mg 

Cabometyx 60 mg  

Cometriq 140 mg 

Cometriq 60 mg 

Hexvix, 85 mg 

Dysport 500 j. 

Dysport 300 j. 
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Załącznik nr 2 – Umowa o zachowaniu poufności 

 

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI 

Niniejsza umowa o zachowaniu poufności („Umowa”) zawarta została w _______________________ w 

dniu _________________________ („Dzień wejścia w życie”) pomiędzy: 

Ipsen Poland Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa, wpisaną 

do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000239689, 

posiadającą numer NIP 527-24-81-447, REGON 140201017, o kapitale zakładowym w wysokości 1 210 

000 PLN,  

reprezentowaną przez Guillaume Delmotte, Członka Zarządu i Dyrektora Generalnego, należycie 

upoważnionego do podpisania niniejszej Umowy, 

dalej zwaną „Ujawniającym” 

oraz 

Nazwa podmiotu  

Adres siedziby  

Rejestr, do którego podmiot  

jest wpisany oraz jednostka  

prowadząca rejestr 

 

Numer wpisu do rejestru  

NIP  

REGON  

Osoba/y reprezentująca/e   

dalej zwaną „Odbiorcą” 

Zważywszy, że strony prowadziły rozmowy na temat potencjalnych stosunków biznesowych w 

następującej dziedzinie: dystrybucja produktów leczniczych (dalej jako „Dziedzina”). 

Zważywszy, że Ujawniający udostępni Odbiorcy Informacje poufne dotyczące produktów i działalności 

Ujawniającego dla celów oceny przez Odbiorcę takich informacji oraz określenia jego zainteresowania 

potencjalną współpracą biznesową (dalej zwaną „Celem”). 

 

Mając powyższe na uwadze, strony uzgadniają, co następuje: 

1. Informacje poufne Określenie „Informacje poufne” oznacza wszystkie informacje zastrzeżone 

i poufne dotyczące działalności Ujawniającego, niezależnie od ich charakteru i postaci, które 
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Ujawniający przekazuje Odbiorcy, do których Odbiorca ma dostęp lub o których Odbiorca 

poweźmie wiadomość. Informacje poufne obejmują między innymi: (i) wszystkie informacje poufne 

posiadane przez Ujawniającego i dotyczące Dziedziny; (ii) wszystkie wnioski, rysunki, zastrzeżenia 

patentowe lub inne dokumenty dotyczące patentów i innych praw własności intelektualnej, 

tajemnice handlowe, wynalazki, pomysły, próbki do analiz, formuły, dane prób, know-how, (iii) 

wszystkie informacje poufne dotyczące Ujawniającego lub spółek należących do tej samej grupy co 

Ujawniający oraz ich działalności na jakimkolwiek polu; oraz (iv) wszystkie informacje które, z 

uwagi na kontekst, Odbiorca może zasadnie uważać za zastrzeżone, poufne lub zawierające lub 

dotyczące jakiejkolwiek tajemnicy przedsiębiorstwa. 

2. Zobowiązanie do zachowania poufności. Odbiorca rozumie i zgadza się, że Informacje poufne, 

które zostały lub zostaną przekazane Odbiorcy do realizacji Celu, są poufne i zastrzeżone przez 

Ujawniającego, a ich ujawnienie i odebranie przez Odbiorcę powinno następować w sposób 

niejawny. Ujawniający może przekazać Odbiorcy takie Informacje Poufne, jakie Ujawniający uzna 

za niezbędne do realizacji Celu. 

Odbiorca udostępni Informacje poufne tylko tym członkom zarządu, członkom kierownictwa 

i pracownikom Odbiorcy (łącznie zwanym „Przedstawicielami”), którym są one potrzebne do 

realizacji Celu i którzy wyrazili zgodę na zobowiązania do zachowania poufności nie mniej 

restrykcyjne niż zobowiązania zawarte w niniejszej Umowie. Odbiorca gwarantuje przestrzeganie 

przez ww. Przedstawicieli zobowiązań do zachowania poufności określonych w niniejszej Umowie 

oraz zwolni Ujawniającego od odpowiedzialności i będzie go chronić przed wszystkimi szkodami i 

należnościami wynikającymi z naruszenia takich zobowiązań przez Odbiorcę lub jego 

Przedstawicieli.  

Zarówno Odbiorca jak i jego Przedstawiciele nie wykorzystają Informacji poufnych w sposób inny 

niż do realizacji Celu, a także nie ujawnią ich osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody 

Ujawniającego. Informacji poufnych nie wolno w żaden sposób powielać ani streszczać, w tym 

poprzez kopiowanie, tłumaczenie lub przenoszenie na jakikolwiek inny nośnik informacji taki jak 

taśmy komputerowe, mikrofilmy itp., chyba że działania takie służą realizacji Celu. 

Odbiorca zobowiązuje się zastosować wszystkie zasadne środki ostrożności, o co najmniej takim 

samym zakresie jak środki stosowane przy ochronie jego własnych informacji poufnych i tajemnic 

handlowych, niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa Informacji poufnych zgodnie 

z postanowieniami niniejszej Umowy. 

3. Wyłączenia. Odbiorcy nie można zabronić wykorzystywania ani ujawniania Informacji poufnych 

drugiej strony, jeśli Obiorca może wykazać, że: 

(a) informacje takie są (w momencie ujawnienia) lub stały się (po momencie ujawnienia) 

powszechnie znane bez naruszenia niniejszej Umowy przez Odbiorcę; 

(b) informacje te zostały ujawnione Odbiorcy przez osobę trzecią upoważnioną do ich 

ujawnienia bez naruszania zobowiązania do zachowania poufności; 

(c) informacje te były im zgodnie z prawem znane lub znajdowały się w posiadaniu Odbiorcy 

przed ich ujawnieniem przez Ujawniającego, co potwierdza pisemna dokumentacja; lub  

(d) informacje te zostały opracowane przez Odbiorcę niezależnie od Informacji poufnych 

ujawnionych na podstawie Umowy, co potwierdza pisemna dokumentacja. 
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Powyższe wyłączenia nie mają zastosowania do ujawnienia Informacji poufnych konkretnego 

rodzaju wyłącznie z tego powodu, że wyłączenie obejmuje ujawnienie określonych informacji 

ogólnych. Powyższe wyłączenia nie mają zastosowania do informacji połączonych lub złożonych, 

nawet jeśli mają one zastosowanie do części z tych informacji. 

4. Ujawnienie wymagane z mocy prawa. Odbiorca może ujawnić Informacje poufne, jeśli jest do 

tego zmuszony postanowieniem sądu, organu administracji lub innego właściwego organu, pod 

warunkiem, że Odbiorca: 

(a) natychmiast powiadomi o tym Ujawniającego na piśmie, tak aby Ujawniający mógł ubiegać 

się o ochronę przed odpowiednim sądem lub organem; oraz 

(b) ujawni tylko tą część Informacji poufnych, która w opinii doradców prawnych Odbiorcy musi 

zostać ujawniona. 

5. Okres obowiązywania. Niniejsza Umowa pozostaje w mocy przez okres trwania rozmów, 

negocjacji i stosunków biznesowych oraz przez okres 5 (słownie: pięciu) lat po ich zakończeniu. 

Niezależnie od powyższego postanowienia zobowiązanie stron do zachowania w tajemnicy 

Informacji poufnych ujawnionych w okresie obowiązywania Umowy pozostaje w mocy do momentu 

przedostania się Informacji poufnych do domeny publicznej w sposób inny niż wskutek naruszenia 

niniejszej Umowy, przez okres 2 lat od ujawnienia danej Informacji poufnej zgodnie z Umową. 

6. Zwrot lub zniszczenie Informacji poufnych. Po rozwiązaniu Umowy lub w dowolnym 

innym czasie na pisemne żądanie Ujawniającego Odbiorca niezwłocznie zwróci wszystk ie 

dokumenty i inne nośniki materialne zawierające Informacje poufne bądź zniszczy Informacje 

poufne, w tym wszystkie egzemplarze, wypisy, streszczenia i inne reprodukcje Informacji poufnych 

w całości lub części, które znajdują się w jego posiadaniu lub nad którymi ma kontrolę, oraz nie 

zatrzyma żadnych egzemplarzy, wypisów, streszczeń i innych reprodukcji Informacji poufnych w 

całości lub części bez pisemnej zgody Ujawniającego, z tym że Odbiorca nie ma obowiązku 

niszczenia Informacji poufnych jeśli w opinii jego radcy prawnego ich zniszczenie byłoby 

bezprawne lub stanowiłoby naruszenie jakiegokolwiek nakazu, wyroku, pisma lub postanowienia, 

któremu Odbiorca podlega lub którym jest związany.   

7. Własność informacji. Wszystkie Informacje poufne pozostają wyłączną własnością 

Ujawniającego. Niniejsza Umowa nie udziela ani nie będzie interpretowana jako udzielająca 

Odbiorcy jakiegokolwiek (a) prawa lub licencji na korzystanie z Informacji poufnych w sposób inny 

niż do realizacji Celu, (b) prawa autorskiego, prawa z patentu, znaku towarowego, tajemnicy 

handlowej, innej własności intelektualnej bądź zastrzeżonych praw lub licencji związanych z takimi 

Informacjami poufnymi; (c) prawa złożenia wniosku patentowego zawierającego Informacje poufne 

lub na nim opartego lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystującego te informacje a także złożenia 

wniosku dotyczącego wynalazku stworzonego dzięki skorzystaniu z Informacji poufnych. Wszystkie 

prawa własności intelektualnej powstałe wskutek korzystania z Informacji poufnych stają się na 

podstawie niniejszej Umowy własnością Ujawniającego z momentem ich powstania, a Odbiorca 

przenosi na Ujawniającego całość powstałych w ten sposób praw własności intelektualnej. 

Postanowienia niniejszego punktu 7 obowiązują również przez 15 lat po  rozwiązaniu Umowy. 

8. Brak oświadczeń. Informacje poufne przekazywane są takimi, jakimi są, a Ujawniający nie składa 

w stosunku do Informacji poufnych żadnych oświadczeń i nie udziela żadnych gwarancji 

(wyraźnych ani dorozumianych), w tym gwarancji przydatności handlowej, przydatności do 

określonego celu, nienaruszania praw osób trzecich oraz dokładności i kompletności Informacji 

poufnych, a także wyraźnie wyłącza złożone wcześniej gwarancje i oświadczenia. Odbiorca ponosi 
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pełną odpowiedzialność za wszystkie wnioski wyciągnięte z Informacji poufnych, a Ujawniający nie 

odpowiada na podstawie niniejszej Umowy wobec Odbiorcy za Informacje poufne ani za sposób 

ich wykorzystania bądź polegania na nich przez Odbiorcę. 

9. Stosunek stron. Z wyjątkiem zakresu przewidzianego prawem strony nie ujawnią osobom trzecim 

przedmiotu negocjacji, charakteru proponowanych stosunków biznesowych ani postanowień 

niniejszej Umowy. Zawarcie i wykonanie niniejszej Umowy nie zobowiązuje stron do negocjowania 

ani zawarcia żadnej innej umowy. Strony nie posiadają upoważnienia ani umocowania do 

zaciągania zobowiązań w imieniu drugiej strony. 

10. Zabezpieczenie roszczeń nakazem sądowym. Odbiorca uznaje, że Ujawniający może ponieść 

niepowetowaną szkodę wskutek naruszenia niniejszej Umowy i zgadza się, że w przypadku, gdy 

zaistnieje groźba takiego naruszenia przez Odbiorcę lub gdy nie zaprzestanie on naruszenia, 

Ujawniający będzie upoważniony, bez uszczerbku dla innych przysługujących mu środków 

prawnych, do wystąpienia do sądu lub innego organu o zabezpieczenie jego roszczeń względem 

Odbiorcy. 

11. Rozdzielność postanowień Umowy. W razie gdyby którekolwiek z postanowień Umowy zostało 

uznane za nieważne, bezskuteczne lub z jakichkolwiek powodów niewiążące, pozostałe 

postanowienia Umowy będą w pełni obowiązywać, pod warunkiem, iż pozostałe postanowienia 

pozwolą Stronom na wykonanie Umowy zgodnie z intencją Stron z chwili jej zawarcia. 

12. Całość Umowy. Niniejsza Umowa stanowi całość porozumienia między stronami co do jej 

przedmiotu, zastępuje wszystkie poprzednie ustne lub pisemne umowy lub porozumienia między 

stronami co do jej przedmiotu. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod 

rygorem nieważności.  

13. Podmioty powiązane. Domniemywa się, że w niniejszej Umowie odniesienia do Ujawniającego 

obejmują odpowiednio wszystkie podmioty powiązane z Ujawniającym. Domniemywa się, że 

niniejsza Umowa i wszystkie prawa przyznane w niej Ujawniającemu lub dla niego ustanowione 

przynoszą korzyść podmiotom powiązanym z Ujawniającym i mogą zostać na nie przeniesione w 

drodze cesji.  „Podmioty powiązane” dla celów niniejszej Umowy oznaczają dowolne inne prawnie 

uznane podmioty bezpośrednio lub pośrednio kontrolujące stronę, przez nią kontrolowane lub 

będące wraz z nią pod wspólną kontrolą. Domniemywa się, że podmiot kontrolujący posiada co 

najmniej 50% udziałów w kapitale zakładowym i/lub prawach głosu podmiotu kontrolowanego. 

14. Cesja.  Z wyjątkami dotyczącymi Podmiotów powiązanych, przewidzianymi w punkcie 13 powyżej, 

żadna ze stron nie może dokonać cesji niniejszej Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej 

strony, z tym, że każda ze stron może dokonać cesji niniejszej Umowy w całości na rzecz następcy 

prawnego przejmującego całość lub zdecydowaną większość jej działalności lub majątku, których 

dotyczy niniejsza Umowa. Strony uzgadniają, że upoważnieni cesjonariusze przejmą wszystkie 

zobowiązania cedenta z Umowy, a cesje sprzeczne z powyższym postanowieniem są nieważne. Z 

zastrzeżeniem warunków niniejszej Umowy, postanowienia w niej zawarte obowiązują również 

następców prawnych stron lub cesjonariuszy stron. 

15. Prawo właściwe i sąd właściwy. Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu, bez względu na 

postanowienia prawa międzynarodowego prywatnego, i będzie zgodnie z tym prawem 

interpretowana. Wszystkie spory wynikające z wykonania Umowy lub jej interpretacji poddane 

zostaną wyłącznej właściwości sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę 

Ujawniającego lub jego następcy prawnego. 
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Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla 

każdej ze stron.  

 

W imieniu Ipsen Poland Sp. z o.o. :     W imieniu _______________________________  

Guillaume Delmotte, Dyrektor Generalny /osoba reprezentująca/_____________________  
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