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POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

zawarte w Gdyni w dniu W...... 07.2015 roku

pomiędzy:

AKADEMIĄ MARYNARKI WOJENNEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE, z siedzibą

zarejestrowaną przy ul. Śmidowicza 69, 81-103 Gdynia, posiadającą osobowość prawną

zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz U

2012 póz. 572 z późn. zm.) o numerze NIP 5860104693, REGON 190064136

reprezentowaną przez:

Rektora-Komendanta,

komandora prof. dr. hab. Tomasza Szubrychta

a

STOCZNIĄ MARYNARKI WOJENNEJ S.A. w upadłości likwidacyjnej, założonej zgodnie z

przepisami prawa polskiego, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Sądowego

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VIII

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000245948 oraz numerze

NIP PL5860104411, REGON: 00017311400000, z siedzibą prawną zarejestrowaną przy

ul. Śmidowicza 48, 81-127 Gdynia, kapitał zakładowy wpłacony w całości wynosi

80.500.000, zł.

reprezentowaną przez Magdalenę Smółka - Syndyka
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§1
1. Strony - w miarę możliwości - będą realizować wzajemną współpracę w zakresie

Dialogu Technicznego ogłoszonego przez Inspektorat Uzbrojenia dot. "Zdolność do

wsparcia działań na morzu i w rejonach przybrzeżnych, ewakuacja techniczna,

wsparcie działań ratowniczych na morzu za pomocą okrętu ratowniczego

pk. „RATOWNIK".

2. Celem porozumienia jest wspólne uczestnictwo w Dialogu Technicznym

wymienionym w ust. 2, przekazanie i przedstawienie przedstawicielom Inspektoratu

Uzbrojenia informacji organizacyjno - technicznych mogących mieć wpływ na

specyfikację techniczną oraz wymagania stawiane w fazie definiowania okrętów

ratowniczych pk. „Ratownik".

3. Na podstawie niniejszego porozumienia i w celu jego realizacji, Strony będą

wymieniać się niezbędnymi informacjami, co ma na celu przygotowanie i dostarczenie

prezentacji wspólnych prac w kolejnej fazie Dialogu Technicznego. Szczegółowe

terminy spotkań roboczych oraz Dialogu Technicznego zostaną ustalone w trybie

roboczym.

§2

1. W celu realizacji określonych w § 1 obszarów współpracy Strony mogą zawierać

umowy określające ich prawa i obowiązki.

§3

Strony porozumienia mogą rozwijać inne formy współpracy.

§4

1. Strony porozumienia będą przestrzegać praw własności intelektualnej związanych

z dorobkiem wspólnym zespołów, zgodnie z zasadami prawa obowiązującego

w Polsce.

§5

W celu uzgodnień realizacji prac wynikających z niniejszego porozumienia, Strony
wyznaczają swoich przedstawicieli:
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- ze strony Akademii Marynarki Wojennej - kmdr por. mgr inż. Artur Woźniak,
email: ar.wozniak@amw.gdynia.pl, tel: 261-262-746,

- ze strony Stoczni Marynarki Wojennej - Wojciech Sobociński,
email: wsobocinski@navschip.pl, tel: +48 609 852 041.

§6

1. Strony zobowiązują się przestrzegać postanowień ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o

ochronie informacji niejawnych ( Dz. U. nr 182 póz. 1228 ) i zachować w tajemnicy

wiadomości związane z realizacją porozumienia.

§ 7

Zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§8

Wszelkie spory mogące powstać na tle stosowania niniejszego porozumienia, Strony

rozstrzygać będą w drodze polubownej, a w przypadku nie osiągnięcia w ten sposób

rozstrzygnięcia mają prawo zwrócić się o ich rozstrzygnięcie do właściwego sądu

powszechnego dla AMW.

§9

Porozumienie podlega oraz będzie interpretowane zgodnie z prawem polskim. Wszelkie

kwestie nieuregulowane w niniejszym porozumieniu będą podlegały postanowieniom

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (. t.j. Dz.U. z 2014 r. póz. 121 z późn.

zm.), ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst

jedn.: Dz. U. z 2006 r. nr 90poz. 631, z późn. zm.) i ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku

Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. z 2013 r. Dz. U. póz. 1410).

§10

1. Niniejsze porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Porozumienie zawarte jest na czas nieokreślony.

3. Wcześniejsze rozwiązanie niniejszego porozumienia jest możliwe w przypadku

pisemnej zgody stron lub za miesięcznym wypowiedzeniem dokonanym na koniec

miesiąca kalendarzowego.
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§11

Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa

dla każdej ze stron.

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ

AKADEMII MA

» •

kmdr prof. dr

WOJENNEJ
,*•

SZUBRYCHT

komandor prof. dr. hab.
Tomasz Szubrycht

STOCZNIA MARYNARKI^WOJENNEJ S.A.

Mag
4!
a Smółka
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