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Wprowadzenie

1.

Przedmiot Porozumienia

partnerzy, dziafajqcy w zakresie badari, wytwarzania istosowania modul6w komunikacyjnych dla
fotoniki Swiatlowodowej zgadzajq siQ na koordynacjq wzajemnych dziatari celem kt6rych sq
modul6w.
badania, budowa itestowanie oraz wdra2anie nowych rozwiqzari i udoskonalen w/w
Nowych
Dzialania te bedq realizowane ze strony wAT przez Instytutu Fizyki Technicznej wydziaiu
projektu
PolG.01'03.01'realizacji
ramach
Technologii i chemii wAT, zwany dalej ,,IFTlwAr", w
].4-076/08.
2. zakresy odpowiedzialnoSci oraz wzajemnych dzialaf przy wykonywaniu prolekt6w' w czasie
obowiezywania ninieiszego Porozumienia:
2,1. Elproma:
2.1.1. opracuje iwytworzy modele modul6w zgodnie z wymaganiami z
elementy drukowane na bazie realizacji pkt 2 2 2 Porozumienia;

pkt 2 2'1jak

i

2.1.2, bqdzie testowai przekazane do Elproma modele i prototypy opracowanych i
wytworzonych przez IFT/WAT czujnik6w zgodnie z wymogami okreilonymi dla
elementow w pkt.2.2.1 otaz2.Z.2 Porozumienia i przeka2e wyniki badari do IFT/WAT.
Wyniki badari postuiE do dalszego rozwoju wytwarzanych uklad6w;

2.2. |E.rlwAT:'
bqdzie formufowai wymagania techniczne nowych rozwiqzari dla modul6w
komunikacyjnychdIazastosowadwinnowacyjnychuk|adachfotoniki(wiat|owodowej

2.2.!.

zwlaszcza sensor6w konstruowanych i badanych w IFT/WAT;

2.2.2.bqdzieformu|owaiWymaganiatechniczned|abudowypodzespot6we|ektronicznych

zwlaszcza ptytek drukowanych dla konstruowanego oprzyrzqdowania elektronicznego
w IFT/WAT;
niezbqdnego dla fotonicznych czujnik6w 6wiattowodowych wytwarzanych

2.2.3. dostarczv do Elproma wlaSciwy zestaw dokument6w technicznych towarzyszacych
(wiatlowodowej'
przekazywanym modelom i prototypom czujnik6w fotoniki

3. Jako pierwsze praktyczne przedsiewziqcie planuje siq:

W\
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Prace nad wytwarzaniem zweryfikowanego moduf komunikacyjnego dla AFoRS-1. zapewniajacego

z modulem pomiarowym i umo2liwia ustawianie parametr6w, odbi6r danych
pomiarowych oraz ich retransmisje przez siei GSM/GPRs. W tym celu IFT/WAT opracuje (w
ramach realizacji projektu PO1G.01.03.01-14-016/08) iprzeka2e do Elproma, w ciagu 2-4 miesiqcy
od podpisania Porozumienia przez ostatniQ ze stron, zestaw niezbqdnych zmian na bazie
dofwiadczeri zwiqzanych z dotychczasowym uiytkowaniem AFORS-1 w Ksiqiu.

lqcznoii

4. Poziom wsp6fpracy

W trakcie wzajemnej wsp6fpracy Partnerzy mogq przekazywai sobie wzajemnie uslugi lub
wymieniai informacje, regulujqc to odrebnymi umowami.

5. Poufn036

5.1. Porozumienie nie zawiera poufnych informacji, ale Strony zobowiqzujE siq

do
nierozpowszechniania jego tre5ci. Jednakie w przypadku przeplywu informacji poufnych dla
jednego z Partner6w Porozumienia, wszystkie informacje finansowe powinny byi uznawane
automatycznie za poufne chyba,2e Partnerzy um6wiE siq inaczej, co do tematu ujawniania
takich informacji.

5.2. Partnerry zgadzajq slQ nle ujawniai

informacji uzyskanych od siebie wzajemnie w toku
wypelniania niniejszego Porozumienia bez pisemnej zgody w tym zakresie.

6. Wfasnos6 intelektualna

ie od dnia wej6cia w 2ycie niniejszej umowy wszelkie prawa do
powielania, dystrybucji izmian w przekazywanym produkcie, nale2q siq Partnerowi, kt6ry
opracowal iwytworzyl dany produkt lub odpowiedniq czq6i produktu, zgodnie z licencjami
wedlug ktdrych zostal on wytworzony ijest rozpowszechnia ny.

6.1.Strony zgadzajq siq,

6.2. Zaden z Partner6w nie powinien dzialai w spos6b, kt6ry narusza lub pozbawia praw do
wlasnoici intelektualnych wytworzonych przez drugiego Partnera.
5.3. W przypadku naruszenia przez kt6regokolwiek Partnera zobowiEzai przyjqtych w pkt..6.1. i
5.2. niniejszego Porozumienia, Partner ten przyjmuje zobowiEzanie do naprawienia szkody
(wfqczajqc w to zar6wno straty materialne jak ifinansowe) wobec drugiego Partnera, jak
r6wniei zobowiqzuje siq do ochrony Partnera od strat lub wydatk6w spowodowanych
bezpoSrednio lub po6rednio przez naruszenie postanowiei niniejszego punktu Porozumienia.

7. Arbitrai
7.1. Partnerzy winni dzialai w dobrej wierze, w dobrze pojetym 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 zafatwii polubownie w drodze prowadzonych w
dobrej wierze negocjacji, bqdE ostatecznie rozstrzygane przez Sqd Powszechny wla6ciwy dla
siedzibv WAT.

8. Sila wyisza
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8.1.2aden z partner6w nie bqdzie odpowiedzialny w czqsci lub w caloici za niewywiqzywanie siq
ze swych zobowiqzai o ile spowodowane to jest takimi okolicznoSciami .iak: pow6di, poiar,
trzqsienie ziemi lub inne naturalne klqski 2ywiolowe jak r6wnie2 dzialania wzajemne takie jak
operacje wojskowe, blokady, dzialania agencji rzEdowych oraz wszelkie inne okolicznosci, nad
kt6rymi Partnerzy nie majq kontroli, a takie kt6re majE wptyw na wykonywanie
Porozumienia lub pojawity slq po jego wykonaniu. W tym przypadku czas przewidywany na
wykonywanie zobowiqzad z w/w Porozumienia powinien byi przedlu2ony stosownie do
czasu trwania wptywu w/w okolicznoSci na Porozumienie jak i konsekwencji tego wplywu.
wykonad swych zobowiqzai wynikajqcych z Porozumienia, musi
poinformowai drugE Stronq o zaistnieniu, oczekiwanym
pisemnej
natychmlast, w formie
trwaniu i ustaniu w/w okoliczno6ci, uniemo2liwiajqcych wykonywanie Porozumienia.
Potwlerdzenie zaistnienia okoliczno5ci o kt6rych mowa w ust. l wydane przez wla(ciwy organ
paistwowy, bqdzie uznawany za wystarczajacy dow6d powstania i/lub ustania wplywu w/w
okolicznoSci na wykonywanie Porozumienia.

8.2. Partner, kt6ry nie moie

Ustalenia koicowe
9.1. Wszelkie zmiany, uzupelnienia i zalqczniki do Porozumienia, stajq siq jego integralnq czqsciA o

ile sq wprowadzone w formie pisemnej ipodpisane przez upowa2nionych przedstawicieli
obvdwu 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/druga StronQ
iobowiqzuje do dnia 31 grudnia 2015 r.

10.2. Porozumienie bqdzie uznane za przedluzone na nastepny rok kalendarzowy ina tych
samvch warunkach, o ile zaden z Partner6w nie wyrazi woli zakoiczenia porozumienia lub
jego zmiany, ale nie p62niej ni2 na 10 dni przed jego wygainiqciem.

10.3. W

przypadku nie wykonania warunk6w niniejszego Porozumienia przez jednego

Partner6w, Porozumienie mo2e

byi

rozwiqzane ptzez drugiego Partnera

z

za

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

Za WAT

vl

Cr(.1

ELPROiIA

Elekhonika Sp. z o.o.

ul. S4nEnowskiego 1 3,
NIP

52&02G8&80

0t092 tomiankj

REGON 011107169

