POROZUMIENIE
O WSP6TPRACY
zawarte w dniu -9.9..{.9i.. 2014 roku w warszawie pomiqdzy wojskowa Akademiq Technicznq rm.
Jaroslawa Dqbrowskiego z siedzibq w warszawie przy ul. gen. sylwestra Kaliskiego 2, zwanq dalej
,,WAT", reprezentowa na przez:

gen, bryg. prof, dr hab, ini. Zygmunta Mierczyka

-

Rektora-Komendanta

a firmq P.H.,,ELMAT,'Sp. z o. o. z siedziba w Rzeszowie przy ul. Wsp6lna 4 A, zwanQ dalej ,,E[MAT,,,
wpisana do KRS pod nr 0000113958 reprezentowanE przez:
mgr ini. Jana Kalisza

-

Prezesa Zarzqdu

zwanymi dalej Partnerami lub Stronami.

Wprowadzenie

1.

Przedmiot Porozumienia

Partnerzy, dzialaiQcy w zakresie bada6, wytwarzania i stosowania element6w fotoniki
Swiatlowodowej zgadzaiq siq na koordynaciq wzajemnych dziala6 celem kt6rych sq badania,
budowa itestowanie oraz wdra2anie nowych rozwiAzai i udoskonalef element6w oraz urzqdzei
fotoniki Swiatfowodowej. Dziatania te bQdq realizowane ze strony wAT przez Instytutu Fizyki
Technicznej Wydzialu Nowych Technologii i Chemii WAT, zwany dalej ,,lFT/WAf,, w ramach
realizacji projektu PO1G.01.03.01-14-016/08.

2, Zakresy odpowiedzialno6ci oraz wzajemnych dziafai przy wykonywaniu projekt6w, w czasie
obowiqzywania niniejszego Porozumienia:
2.1. E!MAT:

2.1.1. bqdzie formulowai wymagania techniczne nowych rozwiqzaf dla element6w fotoniki
Swiatlowodowej przydatnych w bie2qcej dziatalnoSci firmy;

2.1.2. bedzie testowai przekazane do ELMAT pr6bki opracowanych i wytworzonych przez
IFT/WAT element6w zgodnie z w/w wymogami i przekaie wyniki bada6 do |FT/WAT.
Wyniki badai posluiq do dalszego rozwoju badanych element6w;

2.1,3, bQdzie dostarczai elementy do okreSlonych badai specjalistycznych.
2.2. tFTlwArl

2.2.1. opracuje

i

wytworzy pr6bki element6w zgodnie z wymaganiami

z pkt. 2.1.1.

Porozumienia;
2,2.2. weimie udzial w testach i badaniach wymienionych w pkt. 2.1.2.;

2.2,3. dostarczy do ELMAT wlaSciwy zestaw dokument6w technicznych towarzyszqcycn
przekazywanym p16bkom element6w fotoniki iwiatlowodowej;
2.2.4. przeprowadzi badania element6w wymienionych w pkt. 2.1.3.

3. Jako pierwsze praktyczne przedsiqwziqcie planuie siq:

Prace nad wytwarzaniem fotonicznych czujnik6w 6wiattowodowych w tym chemicznych z
wykorzystaniem wl6kien specjalnych. w tym celu IFT/WAT opracuje (w ramach realizacji projektu

4
/

i przekaie do ELMAT, w ciagu 2-4 miesiqcy od podpisania
Porozumienia przez ostatniQ ze stron, zestaw pr6bek czujnika na bazie wf6kna
PO|G.01.03.01-14-016/08)

mikrostrukturalnego lub polimerowego.

4. Poziom wsp6lpracy

W trakcie wzajemnej wsp6lpracy Partnerzy mogq przekazywai sobie wzajemnie uslugi

lub

wymieniai informac.ie, regulujqc to odrqbnymi umowami.

5. Poufno56

5.1, Porozumienie nie zawiera poufnych informac.li, ale Strony zobowiqzujq siq

do
nierozpowszechniania jego treSci. Jednakie w przypadku przeplywu informacji poufnych dla
jednego z Partner6w Porozumienia, wszystkie informacje finansowe powinny byi uznawane
automatycznie za poufne chyba, 2e Partnerzy um6wiq siq inaczej, co do tematu ujawniania

takich informacji.

5.2'

Partnerzy zgadzaiE siq nie ujawniai informacji uzyskanych od siebie wzajemnie w toku
wypetniania niniejszego Porozumienia bez pisemnej zgody w tym zakresie.

6. Wlasnos6 intelektualna

6.1. Strony zgadzaiq siq, 2e od dnia wej6cia w zycie niniejszej umowy wszelkie prawa do
powielania, dystrybucji izmian w przekazywanym produkcie, naleiq siq partnerowi, krory
opracowal iwytworzyt dany produkt lub odpowiedniq czQ6i produktu, zgodnie z licencjami
wedlug kt6rych zostal on wytworzony ijest rozpowszechnlany.
6.2. Zaden z Partner6w nie powinien dzialai w spos6b, kt6ry narusza lub pozbawia praw do
wtasnoSci intelektualnych wytworzonych przez drugiego partnera.
5.3.

w

przypadku naruszenia przez kt6regokolwiek partnera zobowiqzafi przyiqtych w pkt..6.1. i
6.2. niniejszego Porozumienia, Partner ten przyjmuje zobowiQzanie do naprawienia szkody
(wlqczaiac w to zar6wno straty materialne jak ifinansowe) wobec drugiego partnera,
iak

r6wniei zobowiqzuje siq do ochrony partnera od strat lub wydatk6w spowodowanych
bezpo5rednio lub po6rednio przez naruszenie postanowied niniejszego punktu porozumienia.

7. Arbitrai
7.1. Partnerzy winni dziatai w dobrej wierze, w dobrze poiqtym interesie stron, w duchu
partnerstwa i wzajemnego zaufa nia.

7.2. Wszystkie problemy powinny byi rozwiqzywane przez negocjacje pomiqdzy partnerami, a w
przypadku spor6w, kt6rych nie udalo siq zalatwii porubownie w drodze prowadzonych
w
dobrej wierze negocjacji, bedQ ostatecznie rozstrzygane przez sqd powszechny wla6ciwy dla
siedziby WAT.

8. Sila wyisza

8.1' zaden z Partner6w nie bqdzie odpowiedzialny w czqici rub w calosci za niewywiqzywanie siq
ze swych zobowiq2a6 0 ile spowodowane to jest takimi okolicznosciamijak: pow6dl, poiar,
trzesienie ziemi lub inne naturalne klqski iywiolowe jak r6wniei dzialania wzajemne takie jak
operacje wojskowe, brokady, dziarania agencji rzqdowych oraz wszerkie inne okoricznojci, nad

kt6rymi Partnerzy nie majE kontroli, a tak2e, kt6re majE wplyw na wykonywanie
Porozumienia lub pojawity siq po jego wykonaniu. W tym przypadku czas przewidywany na
wykonywanie zobowiqzart z w/w Porozumienia powinien byi przedfu2ony stosownie do
czasu trwania wplywu w/w okolicznoSci na Porozumienie jak i konsekwencji tego wplywu.

8.2. Partner, kt6ry nie mo2e wykonai

swych zobowiqzaf wynikajqcych z Porozumienia, musi
natychmiast, w formie pisemnej poinformowai drugq Stronq o zaistnieniu, oczekiwanym
trwaniu i ustaniu w/w okolicznoSci, uniemo2liwiajqcych wykonywanie Porozumienia.
Potwierdzenie zaistnienia okolicznoSci o kt6rych mowa w ust. 1- wydane przez wfa3ciwy organ
paristwowy, bqdzie uznawany za wystarczajqcy dow6d powstania i/lub ustania wplywu w/w
okolicznoSci na wykonywanie Porozumienia.

9.

Ustalenia koficowe
9.1. Wszelkie zmiany, uzupefnienia i zafqczniki do Porozumienia, stajq siq jego integralnq czq5ciq o
ile sq wprowadzone w formie pisemnej i podpisane przez upowa2nionych przedstawicieli
obydwu Stron.

9.2. Niniejsze Porozumienie jest sporzqdzone w 2 (dw6ch) egzemplarzach,

z kt6rych ka2dy jest na

prawach oryginalu.

10.

CzasobowiqzywaniaPorozumienia

10.1. Porozumienie wchodzi w 2ycie z momentem podpisania przez obydwie Strony/drugq Stronq
i obowiqzuje do dnia 3l grudnia 2015 r.

10.2. Porozumienie bqdzie uznane za przedlu2one na nastqpny rok kalendarzowy i na tych
samych warunkach, o ile 2aden z Partner6w nie wyrazi woli zakoiczenia porozumienia lub
jego zmiany, ale nie p62niej ni2 na 10 dni przed jego wyga5niqciem.

10.3. W

przypadku nie wykonania warunk6w niniejszego Porozumienia przez jednego z
Partner6w, Porozumienie mo2e byi rozwiqzane przez drugiego Partnera za

jednomiesiqcznym, pisemnym wypowiedzeniem, ze skutkiem na ostatni dziefi miesiqca
nastqpujqcego po miesiEcu, w kt6rym wypowiedziano Porozumienie.
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