
UMOWA O WSPÓŁPRACY

nr

zwana dalej „Umową"

zawarta w .. w dniu•??.'..9?:... 2017 roku, pomiędzy:

Akademią Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z siedzibą w Gdyni, ul.

Śmidowicza 69, NIP 586-010-46-93, REGON 190064136,

którą reprezentuje:

Komandor prof. dr hab. Tomasz SZUBRYCHT - Rektor,

zwaną w dalszej części niniejszej Umowy „Uczelnią",

a

Polską Grupą Zbrojeniową S.A. z siedzibą w Radomiu, ul. Jacka Malczewskiego 24, 26-609

Radom, NIP: 796-296-36-27; REGON: 147001860, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000489456, kapitał zakładowy:

5 755 346 296,00 PLN; kapitał wpłacony: 5 755 346 296,00 PLN, którą reprezentują:

Błażej WOJNICZ - Prezes Zarządu

Szczepan RUMAN - Członek Zarządu

zwaną w dalszej części niniejszej Umowy „PGZ",

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte oraz Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.

łącznie zwane są dalej również „Stronami", a każda z osobna „Stroną".

ZWAŻYWSZY, ŻE

1. PGZ jest liderem polskiego przemysłu zbrojeniowego, zapewniającym nowoczesne

rozwiązania dla potrzeb Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, budującym potencjał

polskiej gospodarki szczególnie w obszarze innowacji i nowych technologii;

2. Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte jest uczelnią publiczną

nadzorowaną przez Ministra Obrony Narodowej, która kształci podchorążych oraz cywili

na kierunkach związanych z nawigacją i mechaniką morską oraz obronnością.

Strony zawierają niniejszą Umowę w celu współpracy na rzecz rozwoju technologicznego i

wdrożenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej nowoczesnego wyposażenia.
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§1
PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem niniejszej Umowy jest stworzenie platformy współpracy pomiędzy PGZ a Uczelnią

oraz wymiana wzajemnych doświadczeń, wiedzy i potencjału Stron w zakresie realizacji

wspólnych celów naukowych i gospodarczych w interesujących Strony dziedzinach i dyscyplinach

naukowych.

§2

FORMY WSPÓŁPRACY

Współpraca Stron będzie polegała między innymi na podejmowaniu następujących wspólnych

działań i przedsięwzięć:

1) prowadzenie prac rozwojowych z zakresu technologii militarnych w obszarach, takich jak:

a) wykorzystanie technologii bezzałogowych operujących w środowisku morskim

(powietrzne, nawodne, podwodne) dedykowanych obronności państwa;

b) wykorzystanie technologii bezzałogowych operujących w środowisku morskim

(powietrzne, nawodne, podwodne) dedykowane bezpieczeństwu morskiemu państwa

(ochronie infrastruktury krytycznej), ze szczególnym uwzględnieniem technologii dual-

use;

c) rozwój zasad bojowego wykorzystania wskazanych technologii (taktyka użycia), budowa

scenariuszy misji;

d) opracowywanie optymalnych rozwiązań w zakresie budowy architektur połączonych

systemów bezzałogowych, rozwiązań modułowych, także w relacji jednostki załogowe -

systemy bezzałogowe.

2) prowadzenie prac zmierzających do komercjalizacji rozwiązań opracowanych przez Strony w

ramach prac, o których mowa w pkt 1,

3) ubieganie się o dofinansowanie prac, o których mowa w pkt 1 i 2 ze środków podmiotów

trzecich, w tym ze środków programów przeznaczonych na naukę i wsparcie innowacyjności

przedsiębiorstw, zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi,

4) promowanie wyników wspólnych prac w środowisku naukowym i społeczno-gospodarczym,

5) organizowanie wspólnych konferencji, seminariów, warsztatów i szkoleń specjalistycznych,

6) organizowanie staży i praktyk zawodowych.

§ 3

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Szczegółowe warunki współpracy, w tym obowiązki i uprawnienia Stron, sposób i okres

realizacji konkretnych przedsięwzięć, sposób ich finansowania oraz sposób podziału praw do

dóbr własności intelektualnej opracowanych wspólnie w danym przedsięwzięciu, zostaną

uregulowane każdorazowo przez Strony odrębną umową.
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2. Przed rozpoczęciem działań zmierzających do przekazania PGZ przez Uczelnię

jakiegokolwiek przedmiotu prawa własności intelektualnej bądź wspólnego wdrożenia, Strony

zawrą odrębną umowę regulującą zakres praw własności intelektualnej przysługujących

każdej ze Stron oraz zasady korzystania z tych praw.

3. Niniejsza Umowa nie ogranicza Stron w zakresie prowadzenia prac w określonych przez nie

dziedzinach z innymi zainteresowanymi przedsiębiorstwami, organizacjami i instytucjami.

§4
POUFNOŚĆ INFORMACJI

1. W czasie trwania niniejszej Umowy, a także po jej ustaniu Strony zobowiązują się do

zachowania w tajemnicy informacji określonych bądź oznaczonych jako Informacje Poufne

(„Informacje Poufne"), informacji technicznych, technologicznych, produkcyjnych,

organizacyjnych, w tym know-how lub innych informacji posiadających wartość gospodarczą,

z którymi zapoznają się bądź które uzyskają w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy, za

wyjątkiem informacji ujawnionych do wiadomości publicznej i powszechnie znanych.

2. Strony zobowiązują się poinformować o obowiązkach wynikających z niniejszej Umowy oraz

umów realizowanych w oparciu o niniejszą Umowę wszystkie osoby, w tym w szczególności

pracowników, audytorów, doradców, podwykonawców, ekspertów, które z uwagi na udział w

realizacji niniejszej Umowy między Uczelnią a PGZ, będą miały styczność z Informacjami

Poufnymi i zobowiązać te osoby na piśmie do przestrzegania zasad zachowania poufności

informacji co najmniej w takim samym zakresie, jak określony w niniejszej Umowie.

3. Jakiekolwiek przekazywanie bądź ujawnianie osobom trzecim Informacji Poufnych

dopuszczalne jest tylko za uprzednim pisemnym zezwoleniem drugiej Strony.

4. Strony zobowiązują się do odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych sobie nawzajem

informacji, w tym ochrony przed kradzieżą lub utratą w inny sposób oraz przed dostępem osób

nieuprawnionych.

§ 5
OSOBY DO KONTAKTU

W celu zapewnienia dobrej organizacji podczas współpracy pomiędzy Stronami powołuje się

Koordynatorów z ramienia obu Stron:

1) Ze strony Uczelni - kmdr ppor. dr Rafał MIĘTKIEWICZ

2) Ze strony PGZ - Dyrektor Biura ds. Innowacji i Nowych Technologii.

§ 6
CZAS OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1. Niniejsza Umowa została zawarta na czas nieokreślony.
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2. Każdej ze Stron przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy z zachowaniem 30 - dniowego

terminu wypowiedzenia.

3. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie za zgodą obu Stron.

4. Rozwiązanie Umowy nie dotyczy obowiązków określonych w § 4, który obowiązuje również po

rozwiązaniu Umowy.

§ 7

ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Wszelkie ewentualne spory będą w pierwszej kolejności rozstrzygane polubownie, a w przypadku

nieosiągnięcia porozumienia w terminie 30 dni od zaistnienia sporu, rozstrzygać je będzie sąd

właściwy ze względu na siedzibę biura PGZ w Warszawie.

§8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Strony wyrażają zgodę na powoływanie się przez nie na niniejszą Umowę względem

podmiotów trzecich.

2. Postanowienia niniejszej Umowy wchodzą w życie z dniem jej podpisania.

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem

nieważności.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie mają odpowiednie przepisy

Kodeksu Cywilnego.

5. Niniejszą Umowę sporządzano w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 (jednym)

dla każdej ze Stron.

W imieniu Uczelni: W imieniu PGZ:

REKT
AKADEMII f\,

r

RKI WOJENNEJ

<//
>>fYTas?{?ZUBRYCHT

RAWNY
i-Szyc

D/GD/2379

4 | S t r o n a


