
UMOWA O WSPÓŁPRACY

nr.r^V.4?X^

zwana dalej „Umową"

Ićl&t e/tćć* s* />/*zawarta w r:.......... wdniu^...'ć/y.. 2018 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

H. Cegielski-Poznań Spółką Akcyjną z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. 28 czerwca 1956 r. nr 223/229,

61-485 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego

Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000010696, posiadającą NIP: 7770000198 i REGON:

630324060, o kapitale zakładowym w kwocie 162 564 600,00zł, reprezentowaną przez:

• Rafał Kreduszyński - Prezes Zarządu,

• Wojciech Zeidler - Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych,

uprawnieni do łącznej reprezentacji Spółki zgodnie z aktualnym odpisem z Rejestru

Przedsiębiorców,

zwaną w dalszej części niniejszej Umowy „HCP",

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte oraz H.Cegielski-Poznań S.A. łącznie

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

ZWAŻYWSZY, ŻE

1. HCP jest istotnym podmiotem polskiego przemysłu, zapewniającym nowoczesne rozwiązania

dla potrzeb infrastruktury technicznej, systemów przeładunkowych i transportu morskiego,

potencjalnie dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz w zakresie technologii

podwójnego użycia, 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, a także realizuje

badania naukowe i prace rozwojowe na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.

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

w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej nowoczesnego wyposażenia, w tym sprzętu wojskowego

nowej generacji. /A
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§1
PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem niniejszej Umowy jest stworzenie platformy współpracy pomiędzy HCP 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) moduły energetyczne ciężkich pojazdów wojskowych (kołowych i gąsienicowych);

b) siłownie okrętów podwodnych nowej generacji;

c) napędy bez dostępu powietrza atmosferycznego okrętów podwodnych;

d) struktura modułów/sekcji zasilających i napędowych okrętów podwodnych.

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.

2. Przed rozpoczęciem działań zmierzających do przekazania HCP 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. Strony niniejszej Umowy postanawiają, iż niniejsza Umowa jest wyrazem wyłącznie intencji Stron co

do prowadzenia dalszych negocjacji/rozmów oraz analiz związanych z potencjalną współpracą oraz

ma charakter porozumienia porządkowego w ramach prowadzonych rozmów.
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5. Nie jest intencją Stron, aby którykolwiek z zapisów w niniejszej Umowie miał charakter wiążący dla

Stron, oraz nie może stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń, chyba że Strony zastrzegły

odmiennie w niniejszej Umowie.

6. Niniejsza Umowa nie stanowi umowy przedwstępnej ani zobowiązania do zawarcia jakiejkolwiek

umowy, porozumienia czy złożenia oświadczenia o określonej treści ani nie stanowi zaciągnięcia

jakiegokolwiek zobowiązania ani zobowiązania do zaciągnięcia jakiegokolwiek zobowiązania

z wyjątkiem zobowiązania do zachowania poufności, które Strony celowo określają, jako wiążące

i skuteczne między nimi.

7. Do czasu zawarcia umowy/umów o których mowa w § 3 ust. 1 i 2, każda ze Stron będzie ponosić

wszelkie koszty własne oraz koszty swoich doradców, związane z analizami ekonomicznymi,

prawnymi, technicznymi oraz wszelkimi innymi czynnościami prawnymi i faktycznymi związanymi z

prowadzonymi rozmowami dotyczącymi współpracy Stron. Wszelkie koszty lub ich podział będą

uwzględnione w osobnej umowie.

§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 HCP, 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 - Dyrektora Ośrodka Technologii Morskich.

2) Ze strony HCP - Koordynatora Programu Obronność i Bezpieczeństwo.
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§ 6

CZAS OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1. Niniejsza Umowa została zawarta na czas nieokreślony.

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

zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§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:

REKTOR/KOMt^DANT
AKADEMII MAHYNAftKI V

kmdr nrof,

D Y R E K T O R
OŚRODKA TECHNOLOGII MORSKICH

Akademii Marynarki Wojennej

kmdr por. drbSfT inż. Grzegorz GRZECZKA

W imieniu HCP :

Akade
im. B

mgr EmiriTŁOBINSKA-SZYC

ć
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