
POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

zawarte w dniu lótego Marca 2016 roku pomiędzy:

Akademią Marynarki Wojennej z siedzibą w Gdyni (81-103), ul. Śmidowicza 69, NIP

586-010-46-93, REGON 190064136 reprezentowaną przez:

kmdr prof. drą hab. Tomasz Szubrycht - Rektor - Komendant

zwaną dalej „AMW"

a

Promation, 2767 Brighton Road, Oakyille, Ontario L6H 6J4, reprezentowaną przez:

Marka Zimnego, zwaną dalej „PROMATION"

oraz

EIBW sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Trzy Lipy 3, reprezentowaną przez:

Łukasza Krajewskiego - Prezesa Zarządu

zwaną dalej „EIBW"

zwanych dale j „Konsorcjantami" lub „Stronami"

PREAMBUŁA

Akademia Marynarki Wojennej jest uczelnią wojskową - publiczną uczelnią akademicką.

Jej patronem są Bohaterowie Westerplatte, a jej siedziba znajduje się w Gdyni. AMW stanowi

integralną część narodowego systemu edukacji i nauki. Aktywnie uczestniczy w kształtowaniu

obronności państwa zespalając w swej działalności kształcenie i wychowanie studentów oraz

prowadzenie badań naukowych ukierunkowanych na technikę morską, służących głównie

potrzebom Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a zwłaszcza Marynarki Wojennej.

Promation powołana została do działania jako podmiot gospodarczy, obecnie jest wiodącym

projektantem i producentem wysokiej jakości narzędzi, automatyki i robotyki dla przemysłu

jądrowego i samochodowego. Wyraża również zainteresowanie rozwojem technologii druku 3D

dla technologii dual-use.

EIBW sp. z o.o. jako podmiot gospodarczy zainteresowany jest rozwojem technologii w

obszarze bezpieczeństwa. W ramach współpracy z przedsiębiorcami, instytucjami badawczymi,

podmiotami sektora publicznego oraz instytucjami otoczenia biznesu tworzy platformę

wymiany informacji, prowadzenia badań naukowych i rozwojowych, a także budowania

gospodarki opartej na wiedzy. EIBW stanowi integrator pomysłów, zespołów badawczych,

Strona l z 3



kapitału i potencjału wdrożeniowego.

§1
1. Strony postanawiają podjąć wspólne działania na rzecz obustronnej współpracy,

polegającej na budowaniu współpracy w oparciu o wykorzystywanie technologii

prototypowania i wydruku 3D.

§2

1. Strony porozumienia deklarują działania w zakresie:

a) rozwijaniu technologii druku 3D,

b) przygotowaniu projektów o charakterze badawczo-rozwojowym,

c) pozyskiwaniu funduszy na rozwój tej technologii 3D,

d) definiowania nowych obszarów zastosowań druku 3D w rozumieniu dual-use,

e) promocji technologii w regionie, kraju, jak i zagranicą.

f) organizacji seminariów, konferencji oraz spotkań networkingowych.

g) rozwoju współpracy międzynarodowej z udziałem instytucji naukowych i

badawczych.

§3

1. Strony uzgadniają, że we własnym zakresie zapewnią finansowanie działań określonych w

§2 niniejszego porozumienia.

2. Strony ustalają, że przed rozpoczęciem działań zmierzających do opracowania, przekazania,

bądź wspólnego wdrożenia jakiegokolwiek przedmiotu prawa własności intelektualnej,

zawrą umowy regulujące zakres praw przysługujących każdej ze stron i zasady korzystania

z tych praw.

§4

1. W czasie trwania niniejszego Porozumienia o współpracy, a także po jego ustaniu

Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacje

poufnych, technicznych, technologicznych, organizacyjnych lub innych informacji

posiadających wartość gospodarczą, z którymi zapoznają się, bądź które uzyskają w

związku z wykonywaniem zakresu porozumienia, za wyjątkiem informacji ujawnionych

do wiadomości publicznej i powszechnie znanych.

2. Jakiekolwiek przekazywanie, ujawnianie, wykorzystywanie, zbywanie lub oferowanie

zbycia osobom trzecim tajemnicy Stron oraz, informacji poufnych dopuszczalne jest tylko za

uprzednim, pisemnym zezwoleniem strony przeciwnej.
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§5

1. Do bieżącego kontaktu związanego z realizacją zawartego porozumienia strony wyznaczają:

a) Akademia Marynarki Wojennej - Grzegorz Krasnodębski

b) Promation - Mark Zimny

c) EIBW - Łukasz Krajewski

2. Konsorcjanci wyrażają zgodę, że na każdym etapie obowiązywania porozumienia skład
osobowy może ulegać zmianie bez konieczności aneksowania porozumienia, a jedynie
wymaga poinformowania wszystkich przedstawicieli Konsorcjum.

§6

1. Niniejsze porozumienie ma charakter ramowy i zostaje zawarte na czas nieokreślony z tym,

że jego rozwiązanie może nastąpić za obopólną zgodą lub po miesięcznym wypowiedzeniu

dokonanym przez jedną ze stron.

2. Wszelkie zmiany postanowień niniejszego Porozumienia mogą nastąpić wyłączenie

w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

3. Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej

ze Stron.
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