
UMOWA O WSPÓŁPRACY 

zwana dalej „Umową" 

zawarta w Gdyni w dniu ottZlOW roku, pomiędzy: 

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

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

reprezentowaną przez: 

kontradmirała prof. dr hab. Tomasz SZUBRYCHTA - Rektora - Komendanta, 

zwaną dalej „Uczelnią", 

a 

HYDROMEGA Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Czechosłowacka 3, 81-969 Gdynia, 

NIP:5860006418, REGON:008222591, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, V I I I 

Wydział Gospodarczy K R S pod numerem K R S : 0000104268, kapitał zakładowy w wysokości 

102 500,00 zł, reprezentowaną przez: 

dr inż. Zbigniewa Zienowicza - Prezesa Zarządu oraz 

mgr inż. Piotra Myśliwy - Dyrektora ds. Technicznych- Członka Zarządu, 

uprawnionych do łącznej reprezentacji Spółki zgodnie z aktualnym odpisem z K R S , 

zwane w dalszej części Umowy łącznie „Stronami", a każda z osobna "Stroną". 

ZWAŻYWSZY, ŻE 

1. Uczelnia jest uczelnią publiczną nadzorowaną przez Ministra Obrony Narodowej, która 

kształci podchorążych oraz osoby cywilne na kierunkach związanych z nawigacją 

i mechaniką morską oraz obronnością, a także realizuje badania naukowe i prace 

rozwojowe na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa; 

2. HYDROMEGA Sp. z o.o. jako podmiot od kilkudziesięciu lat zaangażowany w proces 

budowy potencjału polskiej gospodarki, szczególnie w obszarze innowacji oraz nowych 

technologii, z sukcesem wprowadzający na rynek nowe produkty i usługi będące wynikiem 

prac B+R w obszarze zagadnień związanych z hydrauliką siłową, pragnący stale zwiększać 

konkurencyjność zarówno swoją, jak i polskiej gospodarki, współpracując z otoczeniem 



naukowym w kraju oraz w partnerstwach z innymi podmiotami, działającymi na rzecz 

rozwoju gospodarczego naszego kraju, 

Strony zawierają Umowę w celu podjęcia współpracy na potrzeby gospodarki krajowej, w tym 

na potrzeby sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie nowoczesnego wyposażenia 

oraz sprzętu wojskowego nowej generacji. 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Strony wyrażają wolę prowadzenia wszechstronnej współpracy w ramach posiadanych 

uprawnień i możliwości, określonych statutową działalnością, z wykorzystaniem 

posiadanego potencjału. 

2. Strony będą realizować wzajemną współpracę w obszarze inżynierii mechanicznej, 

a w szczególności w zakresie: 

a. Prac B+R z zakresu nowoczesnych technologii przeznaczonych dla wojska; 

b. Napędów i sterowania hydraulicznego dla maszyn i urządzeń; 

c. Kształtowania nowatorskich konstrukcji maszyn i urządzeń; 

d. Projektowania i wytwarzania nowoczesnych systemów okrętowych; 

e. Wdrożenie nowoczesnego sprzętu, przeznaczonego do ochrony bezpośredniej 

ludzi. 

3. Współpraca, o której mowa w ust. 1 i 2, będzie prowadzona m.in. w zakresie: 

1) inicjowania i prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych; 

2) komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz transferu 

wyników prac naukowych do gospodarki; 

3) promowania wyników badań naukowych i prac rozwojowych, w tym innowacyjnych 

rozwiązań technologicznych; 

4) doradztwa nauko wo-badawczego, konsultacji techniczno-technologicznych 

i ekspertyz; 

5) organizowania szkoleń, kursów, konferencji naukowych; 

6) organizowania staży i praktyk; 

7) wymiany wiedzy i doświadczeń. 

§ 2 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Zawarcie Umowy nie stwarza dla Stron obowiązku jego realizacji, nie ogranicza też Stron 

w zawieraniu porozumień z innymi podmiotami w zakresie tożsamym z przedmiotem 

niniejszej Umowy. 
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2. Umowa ma charakter nieodpłatny. 

3. Wszelkie koszty powstałe w związku z realizacją niniejszej Umowy Strony będą ponosiły 

we własnym zakresie. 

4. W celu realizacji określonego w § 1 zakresu współpracy Strony mogą zawierać umowy 

określające ich prawa i obowiązki. 

5. HYDROMEGA Sp. z o.o. będzie - w miarę możliwości - promować działalność naukową 

AMW, w tym w szczególności działalność studentów i doktorantów. 

6. Strony Umowy będą przestrzegać praw własności intelektualnej, zarówno posiadanych 

przez każdą ze Stron, jak i uzyskanych wspólnie przez Strony wskutek realizacji niniejszej 

Umowy, zgodnie z zasadami prawa obowiązującego w Polsce. 

1. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Strony zobowiązują się, 

w czasie trwania niniejszej Umowy, a także przez pięć lat od jej rozwiązania, do wzajemnej 

ochrony Informacji Niejawnych przekazywanych przez którąkolwiek ze Stron drugiej 

Stronie w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, w tym w szczególności stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa oraz innych ustawowo chronionych, niezależnie od formy 

przekazania tych Informacji i ich źródła. 

2. Przez Informacje Niejawne Strony uznają te informacje, które zostały oznaczone przez 

Stronę ujawniającą jako Informacje Niejawne lub w przypadku przekazania ustnego 

lub wizualnego, które zostały w chwili ujawnienia wskazane jako Informacje Niejawne. 

3. Zobowiązanie Strony otrzymującej do zachowania w tajemnicy Informacji Niejawnych, 

obejmuje w szczególności zakaz ich przekazywania, ujawniania lub wykorzystania przez 

Stronę otrzymującą, w sposób zagrażający lub naruszający interes Strony ujawniającej, 

a także w celu uzyskania korzyści majątkowych lub osobistych, we własnym lub cudzym 

interesie. 

4. Ograniczenia zawarte w § 3 nie mają zastosowania: 

1) do sytuacji, gdy obowiązek udostępnienia Informacji Niejawnych wynika z przepisów 

prawa, w szczególności udzielenie Informacji Niejawnych następuje na żądanie sądu 

lub innego uprawnionego organu wystosowane z zachowaniem odpowiednich 

procedur; o takim żądaniu Strona otrzymująca zobowiązana jest poinformować Stronę 

ujawniającą niezwłocznie po otrzymaniu żądania udzielenia Informacji Niejawnych 

na piśmie ze wskazaniem zakresu żądanych Informacji; 

§ 3 

POUFNOŚĆ INFORMACJI 

3 



2) do Informacji Niejawnych, z którymi Strony mogą zapoznać się w sposób legalny, bez 

konieczności uzyskiwania zgody Strony ujawniającej, a w szczególności do 

Informacji, które: 

a) są ogólnodostępne i powszechnie znane, 

b) były znane Stronie otrzymującej lub znajdowały się w jej posiadaniu przed ich 

ujawnieniem przez Stronę ujawniającą; 

c) będą ujawnione Stronie otrzymującej przez stronę trzecią, która nie uzyskała takich 

Informacji, zarówno pośrednio jak i bezpośrednio, od Strony ujawniającej 

z zastrzeżeniem zachowania poufności; 

3) do Informacji Niejawnych, które zostaną w dowolnym momencie opracowane przez 

Stronę otrzymującą, bez wykorzystaniajakichkolwiek informacji Strony ujawniającej. 

5. Strona otrzymująca zobowiązuje się ograniczyć dostęp do Informacji Niejawnych jedynie 

do Przedstawicieli Strony tj. do osób działających w imieniu Strony i wyznaczonych przez 

daną Stronę do realizacji niniejszego porozumienia. 

6. Strona otrzymująca ponosi odpowiedzialność za naruszenie zobowiązania do zachowania 

w tajemnicy Informacji Niejawnych przez wszystkie osoby określone w § 4 jak za działania 

własne. Odpowiedzialność Strony otrzymującej obejmuje zawinione i niezawinione 

działanie lub zaniechanie tych osób. 

7. Strona otrzymująca zobowiązuje się przechowywać jakiekolwiek otrzymane Informacje 

Niejawne z ograniczeniem dostępu do nich jedynie osób, o których mowa w § 4, 

i z dołożeniem wszelkich starań w celu zapobieżenia dostępowi do Informacji Niejawnych 

osób nieuprawnionych. 

8. Strona otrzymująca zobowiązana jest wykorzystywać Informacje Niejawne wyłącznie 

w związku z realizacją przedmiotu Umowy, utrzymywać je w ścisłej tajemnicy i nie 

ujawniać nikomu bez uprzedniej pisemnej zgody Strony ujawniającej, również 

po rozwiązaniu niniejszej Umowy. 

9. Wszystkie Informacje Niejawne Strony ujawniającej pozostają własnością Strony 

ujawniającej, przy czym - na mocy niniejszej Umowy - żadne pozwolenia czy inne prawa 

do takich informacji nie zostały udzielone, ani nie są implikowane. 

10. Wszystkie Informacje Niejawne są przekazywane „w stanie, w jakim się znajdują", bez 

żadnej gwarancji, wyraźnej czy domniemanej, co do ich wiarygodności, dokładności czy 

kompletności. 

11. Na żądanie Strony ujawniającej Strona otrzymująca zobowiązana jest zwrócić 

lub zniszczyć i poświadczyć na piśmie zwrot i/lub zniszczenie wszystkich oryginałów. 
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kopii, powieleń i podsumowań Informacji Niejawnych Strony ujawniającej oraz innych 

nośników w dowolnej formie i formacie, które zawierają takie informacje, niezwłocznie 

po przedstawieniu żądania przez Stronę ujawniającą. 

§ 4 

OSOBY DO K O N T A K T U 

Do kontaktów w sprawach związanych z realizacją niniejszego porozumienia upoważnieni są: 

1) ze strony A M W: Ryszard Kłos 

r.klos@amw.gdynia.pl 

2) ze strony HYDROMEGA Sp. z o.o.: dr inż. Zbigniew Zienowicz. 

zienowicz@hydromega.com.pl 

§ 5 

CZAS TRWANIA UMOWY 

1. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 

2. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. 

3. Wcześniejsze rozwiązanie niniejszej Umowy jest możliwe w przypadku pisemnej zgody 

Stron lub za jednomiesięcznym wypowiedzeniem, dokonanym przez jedną ze Stron, 

ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym 

dokonano wypowiedzenia. 

§ 6 

ROZSTRZYGNIĘCIE SPORÓW 

Wszelkie spory mogące powstać na tle stosowania niniejszej Umowy, Strony będą rozstrzygać 

w drodze polubownej, a w przypadku nie osiągnięcia w ten sposób rozstrzygnięcia mają prawo 

zwrócić się o ich rozstrzygnięcie do sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę 

AMW. 

§ 7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego. 
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3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 

A K A D E M I A M A R Y N A R K I 
WOJENNEJ 

im. Bohaterów Westerplatte 
t K A D E f 

Iradm. prof. Ir hab. Tomasz SZUBRYCiT 
Rektśr - Komendant 

kontradmirał prof. dr hab. 
Tomasz Szubrycht 

HYDROMEGA Sp. z o.o. 

rlY .zo-o. 

dr In*. Zbigniew Zlenowicz 

dr inż. Zbigniew Zienowicz 

Prezes Zarządu 

OMEGA Sp. z o.o 
CZŁONEK Z A R Z Ą D U 

Mgr inż. Piotr Myśliwy 

Dyrektor ds. Technicznych 
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z up. Radcy Prawnego Emilii Łobińskiej-Szyc 
APLIKANT ADWOKACKI ROBERT WELTER 


