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Prezesa ZarzEdu

Prezesa Zarzqdu

zwanymi dalej Partnerami lub Stronami.
Wprowadzenie

1.

Przedmiot Porozumienia

zgadzaje siq na
Partnerzy, dzialajqcy w zakresie promocji innowacy.inych rozwiqzaf fotoniki
poprzez strony
koordynacjq wzajemnych dzialai celem kt6rych jest promocja w/wym' rozwiqzah
fotonice'
po6wiqconych
internetowe oraz organrzacja szkole6, konferencji jak i kongres6w
Dzialaniatebqdqrea|izowanezestronyWATprzezInstytutuFizykiTechnicznejWydzia|uNowych
TechnologiiichemiiWAT,zwanyda|ej,,|FTlwAl",wramachrea|izacjiprojektuPo|G.01.03.01..
14-016/08.
przedsiqwziq6, w czasie
2. Zakresy odpowiedzialnoSci oraz wzajemnych dzialaf przy wykonywaniu
obowiqzywania ninielszego Porozumienia:
2.1. WIMA-CONVENTION:
dla
2.1.1. opracuje, zafozy jak i bQdzie prowadzii uaktualnienia stron internetowych
powinnv
byi
projekt6w wskazanych ,godnie z pkt' 2'2,1 Porozumienia Strony te
prowadzone w jqzyku poltkit l'b polskim/angielskim oraz posiadai co najmniej

kwartalnq aktualizacje;
szkolenia'
2.L.2. bqdzie kompleksowo organizowai zlecane na bazie pkt' 2 2'2 Porozumienia
konferencje lub kongresy o zasiqgu krajowym lub miqdzynarodowym;
z realizacia
2.1.3. dostarczy do IFT/WAT pelne dokumentacje techniczne zwiqzane
po okresie
powyiszych pkt. 2.1.1 i 2.1 2 umoiliwiajqcq samodzielne ich zarzqdzanie
trwa nia Porozumienia przez IFT/WAT'

2.2. IFT/WAT:
stron
2.2.1. bqdzie formulowai wymagania techniczne oraz tre6ci dla aktywnych irodet
ze
finansowanym
po6wiqconych realizowanym projektom

internetowych

krajowych oraz Unii EuroPejskiej;

jak
2.2.2. bqdzie zlecaf kompleksowE organizac.ie szkole6' konferencli

i

kongres6w dla

przedsigwziqi w kt6rych IFT/WAT jest organizatorem;

2.2.3. dostarczv do WIMA-coNVENTloN wlasciwy zestaw dokument6w
umo2liwiajqcy realizacje pkt 2 21 i2'2 2 Porozumienia'

technicznych

-Qr/

3, Jako pierwsze praktyczne przedsiqwziqcie planule siq:

prowadzenie strony Internetowej projektu PolG 01.03.01-14-016/08 aneks 9 jak i PoPIG 010302-

14.L36/|1-aneks3.wtymcelu|FTIWATopracuje(wramachrea|izacjiprojektuPo|G.01.03.01.
i przekaie do WIMA-CONVENTION, w ciEgu 2 tygodni od podpisania Porozumienia

14-016/03)

przez ostatniQ ze stron, zestaw niezbqdnych material6w i16dlowych'

4. Poziom wsp6lpracy
przeKazywai sobie wzajemnie usfugi lub
wymieniai informacje, regulujac to odrqbnymi umowami

W trakcie wzajemnej wsp6lpracy Partnerzy moga

5. PoufnoSd
do
5.1. Porozumienie nie zawiera poufnych informacji, ale Strony zobowiqzujq siQ dla
nierozpowszech niania jego tre6ci. Jednakie

w przypadku przeplywu informacji poufnych

jednego z Partnerriw Porozumienia, wszystkie informacje finansowe powinny byc uznawane
do tematu ujawniania
automatvcznie za poufne chyba, 2e Partnerzy um6wiq siq inaczej' co
takich informacji.
informacji uzyskanych od siebie wzajemnie w toku

5,2.

Partnerzy zgadzajE siQ nie ujawniai

wypefniania niniejszego Porozumienia bez pisemnej zgody w tym zaKresle'

6. Wlasn066 intelektualna

2ycie niniejszej umowy wszelkie prawa do
ktory
powielania, dystrybucji izmian w przekazywanym produkcie' nale2E siq Pattnerowi'
z
licencjami
zgodnie
produktu'
opracowaf iwytworzyl dany produkt lub odpowiedniq czq6i
wedlug kt6rych zostal on wytworzony ijest rozpowszechniany'
pozbawia praw do
5.2.2aden z Partner6w nie powinien dzialai w spos6b' kt6ry narusza lub
wfasno6ci intelektualnych wytworzonych przez drugiego Partnera'

5.1, strony zgadzajq siq,

ie od dnia

wej(cia

w

przyjQtych w pkt"6'f i
5.3. W przypadku naruszenia przez kt6regokolwiek Partnera zobowiqzai
naprawienia szkody
6.2. niniejszego Porozumienia, Partner ten przyjmuje zobowiazanie do
Partnera' iak
drugiego
(wlqczajqc w to zarowno straty materialne.iak ifinansowe) wobec
spowodowanych
r6wniei zobowiEzuje siq do ochrony Partnera od strat lub wydatk6w
punktu
Porozumienia'
niniejszego
bezoo6rednio lub posrednio przez naruszenie postanowiei

7. Arbitrai
Stron' w duchu
7.1. Partnerzy winny dzialai w dobrej wierze, w dobrze pojetym interesie
pa

rtnerstwa i wzajemnego zaufania'

pomiqdzy Partnerami' a w
7.2. Wszystkie problemy powinny byi rozwiqzywane przez negocjacje
prowadzonych w
przypadku spor6w, kt6rych nie udafo siQ zalatwii polubownie w drodze
wla6ciwy dla
dobrej wierze negoc1acji, bqdE ostatecznie rozstrzygane przez Sqd Powszechny
siedziby WAT.

8, Sila wyisza

g.1.Zaden z Partner6w nie bqdzie odpowiedzialny w czq6ci lub w caloici za niewywiqzywanie sie
poiar'
ze swych zobowiqzai o ile spowodowane to jest takimi okoliczno5ciami jak: pow6di'
jak
trzesienie ziemi lub inne naturalne klqski 2ywiolowe jak rownie2 dzialania wzajemne takie
operacje wojskowe, blokady, dzialania agencji rzqdowych oraz wszelkie inne okollcznoSci, nad
kt6rymi Partnerzy nie majq kontroli, a takie ktore majq wplyw na wykonywanie
Porozumienia lub pojawily siq po jego wykonaniu. W tym przypadku czas przewidywany na
wykonywanie zobowiqzai z w/w Porozumienia powinien byt przedlu2ony stosownie do
czasu trwania wptvwu w/w okolicznosci na Porozumienie jak i konsekwencji tego wplywu
swych zobowiqzari wynikajqcych z Porozumienia, musi
natychmiast, w formie pisemnej poinformowai drugE stronQ o zaistnieniu, oczekiwanym
trwaniu i ustaniu w/w okoliczno6ci, uniemo2liwiajqcych wykonywanie Porozumienia.
Potwierdzenie zaistnienia okolicznoici o kt6rych mowa w ust. 1 wydane przez wfasciwy orSan
panstwowy, bqdzie uznawany za wystarczajEcy dow6d powstania i/lub ustania wplywu w/w
okolicznoici na wykonywanie Porozumienia.

8.2. Partner, kt6ry nie mo2e wykonai

9.

Ustalenia koficowe
siQ jego integralnq czqgciq o
podpisane przez upowainionych przedstawicieli

9.1. Wszelkie zmiany, uzupetnienia i zalqczniki do Porozumienia, stajq

ile sq wprowadzone w formie pisemnej i
obvdwu 5tron.

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

z kt6rych ka2dy

jest na

pra'"vach oryginafu.

10,

Czas

obowiqzywania Porozumienia

10.1. Porozumienie wchodzi w 2ycie z momentem podpisania przez obydwie Strony/drugq Strone
iobowiqzuje do dnia 31 grudnia 2015 r.

10.2. Porozumienie bqdzie uznane za przedluione na nastqpny rok kalendarzowy ina tych
samych warunkach, o ile 2aden z Partner6w nie wyrazi woli zakoriczenia porozumienia lub
jego zmiany, ale nie p6iniej niZ na 10 dni przed jego wygainiqciem.
warunk6w niniejszeSo Porozumienia przez jednego z
Partner6w, Porozumienie moie byi rozwiEzane Przez drugiego Partnera za
jednomiesiqcznym, pisemnym wypowiedzeniem, ze skutkiem na ostatni dzieri mieslqca
nastepujqcego po miesiAcu, w kt6rym wypowiedziano Porozumienie.

10.3. W przypadku nie wykonania
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