POROZUMIENIE RAMOWE
O WSPÓŁPRACY NAUKOWO-TECHNICZNEJ
zawarte w dniu ………………….roku pomiędzy

……………………………………………………………………………z siedzibą………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………..,
reprezentowaną przez
1)

………………………………………………

zwaną dalej …………………………………..
a
Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie Spółka Akcyjna
z siedzibą przy Pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa, wpisanym do Rejestru KRS
Nr 0000146138 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, kapitał
zakładowy: …………… PLN (kapitał wpłacony w całości), NIP 525-000-56-62, REGON 0153-14-758
reprezentowanym przez:
1)
2)

………………………………………………
………………………………………………

umocowanych do reprezentacji Spółki zgodnie z aktualnym odpisem z rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego z dnia ………………..roku,
zwanym dalej „Spółką”
łącznie zwane „Stronami”.
Strony zawierają Porozumienie o następującej treści:
§ 1.
PRZEDMIOT POROZUMIENIA
1.

2.

…………. wraz ze Spółką wyrażają wolę współdziałania na rzecz rozwoju nowych technologii
w dziedzinie wodociągów i kanalizacji. Spółka deklaruje chęć realizacji, przy udziale ………..,
wspólnych projektów w zakresie posiadanych uprawnień i możliwości, których ideą przewodnią
będzie rozwój innowacyjnych technologii i wspomaganie doskonalenia wiedzy w zakresie
szeroko rozumianego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.
Strony deklarują, iż przedmiotem współpracy będą w szczególności:
1) badania naukowe i prace rozwojowe, w tym:
a) rozwój technologii i technik mających na celu poprawę efektywności pracy
w systemach wodociągowych i kanalizacyjnych;
b) prowadzenie badań nad poprawą efektywności istniejących systemów wodociągowych
i kanalizacyjnych;
c) rozwój technologii i technik mających na celu poprawę efektywności eksploatowanych
maszyn, urządzeń i obiektów;
2) działania edukacyjne, w tym:
a) organizacja praktyk dla studentów w strukturach organizacyjnych Spółki;
b) organizacja konferencji naukowo-technicznych, sympozjów i seminariów;
c) przygotowanie wspólnych publikacji;

3.

d) przyznawanie stypendiów studenckich i doktoranckich fundowanych przez Spółkę.
………… deklaruje, iż niniejsze Porozumienie będą realizowały jej jednostki organizacyjne,
a w szczególności …………………………………………………
§ 2.
UMOWY WYKONAWCZE

Niniejsze Porozumienie określa wyłącznie wolę i ogólne zamiary wzajemnej współpracy,
a jej szczegółowe zasady, zakres, przedmiot, warunki finansowania oraz tryb realizacji
poszczególnych projektów będą regulować odrębne umowy wykonawcze, zawierane pomiędzy
Stronami dla uzgodnionych konkretnych projektów i zadań realizowanych w ramach niniejszego
Porozumienia. Strony zgodnie postanawiają, iż każda umowa wykonawcza będzie zawierała
stosowne zapisy dotyczące praw własności intelektualnej, w tym praw majątkowych.
§ 3.
POUFNOŚĆ INFORMACJI
1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

Strony oświadczają, że w związku z planowaną realizacją niniejszego Porozumienia będą sobie
wzajemnie przekazywać informacje poufne.
Strony ustalają, że dla celów niniejszego Porozumienia pojęcie „informacje poufne” oznacza
wszelkie informacje, z wyjątkiem tych, które w chwili ujawniania lub przekazywania drugiej
Stronie zostaną wyraźnie określone jako nieobjęte poufnością.
Ujawnienie jakichkolwiek informacji przez jedną ze Stron osobom trzecim wymaga wcześniejszej
pisemnej zgody Strony, która informację poufną przekazała.
Zobowiązanie do zachowania poufności nie dotyczy informacji:
1) które były znane drugiej Stronie w momencie ich przekazania. Strona powołująca
się na uprzednie posiadanie informacji otrzymanej w sposób jawny powinna to wykazać;
2) które były powszechnie znane w momencie ich przekazania lub zostały podane
do wiadomości publicznej bez winy drugiej Strony;
3) których ujawnienie jest wymagane przez właściwe władze lub przepisy prawa.
O ile Strony nie uzgodnią inaczej na piśmie:
1) żadna ze Stron nie ujawni, ani też nie zezwoli swoim pracownikom lub przedstawicielom
na ujawnienie komukolwiek informacji poufnej drugiej Strony, z wyjątkiem wyznaczonych
pracowników lub przedstawicieli, o których mowa w § 7 pkt 1;
2) żadna ze Stron nie będzie wykorzystywać, ani nie zezwoli swoim pracownikom
lub przedstawicielom na wykorzystanie informacji poufnych drugiej Strony na potrzeby inne,
niż związane z realizacją niniejszego Porozumienia;
3) niezwłocznie po podjęciu decyzji o zaniechaniu współpracy, o której mowa
w § 1, z dowolnej przyczyny, Strony zniszczą lub – na uprzednie żądanie – zwrócą drugiej
Stronie wszelkie materiały przygotowane lub skopiowane zawierające informacje poufne
drugiej Strony.
Bez względu na powyższe postanowienia każda ze Stron jest uprawniona
do przestrzegania ciążącego na niej obowiązku udostępniania informacji publicznych
w zakresie realizowanej przez Strony działalności.
Zobowiązanie do poufności pozostaje w mocy przez okres obowiązywania niniejszego
Porozumienia oraz przez okres pięciu lat od daty jego rozwiązania.
§ 4.
FINANSOWANIE

1.

Każda ze Stron samodzielnie ponosić będzie wydatki związane ze współpracą podejmowaną
na podstawie niniejszego Porozumienia, w tym dotyczące organizacji i udziału przedstawicieli
danej Strony w seminariach oraz konferencjach, pracy we wspólnych zespołach
naukowo-badawczych itp., o ile zawarta szczegółowa umowa wykonawcza, o której mowa
w § 2, nie będzie stanowić inaczej.

2.

Umowy wykonawcze, o których mowa w § 2, mogą przewidywać różne formy finansowania
współpracy Stron lub poszczególnych projektów i zadań realizowanych w ramach współpracy
przez Strony.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 5.

Niniejsze Porozumienie nie zmienia i nie odnosi się do obowiązujących już Strony umów i porozumień
z innymi partnerami. Ponadto Strony mają swobodę zawierania umów z innymi partnerami, również
w zakresie zagadnień będących przedmiotem niniejszego Porozumienia, o ile nie narusza
to postanowień niniejszego Porozumienia i nie stanowi działań mogących narazić na szkodę drugą
Stronę.
§ 6.
1.
2.
3.

4.
5.

6.

Niniejsze Porozumienie wchodzi w życie z chwilą jego zawarcia.
Niniejsze Porozumienie zostaje zawarte na pięć lat i może być rozwiązane przez każdą ze Stron
za sześćdziesięciodniowym wypowiedzeniem.
W przypadku rażącego naruszenia przez którąkolwiek ze Stron postanowień niniejszego
Porozumienia, druga Strona ma prawo do jego rozwiązania bez uprzedniego wypowiedzenia,
ze skutkiem natychmiastowym.
Niniejsze Porozumienie może być przedłużone na kolejne pięć lat w formie aneksu.
Wypowiedzenie niniejszego Porozumienia nie ma wpływu na przebieg realizowanych umów
wykonawczych, o których mowa w § 2, chyba, że wynika to z okoliczności, będących postawą
tegoż wypowiedzenia lub zachodzi przypadek, o którym mowa w ust. 3.
W przypadku rozwiązania niniejszego Porozumienia Strony zobowiązują się przestrzegać
uzgodnionej pomiędzy Stronami zasady poufności, o której mowa w § 3, przez okres pięciu lat
od rozwiązania niniejszego Porozumienia.
§ 7.

1.

2.

W celu realizacji niniejszego Porozumienia strony powołują koordynatorów:
1) ze strony ……….: ………………………………………………………………………………;
2) ze strony Spółki: ………………………………………………………………………………..,
którzy są upoważnieni w szczególności do bieżącej współpracy, wymiany korespondencji oraz
określenia zakresu przedmiotowego zawieranych przez Strony umów wykonawczych, o których
mowa w § 2.
Zmiana koordynatora wymaga powiadomienia drugiej Strony w formie pisemnej
i nie stanowi zmiany treści niniejszego Porozumienia.
§ 8.

Niniejsze Porozumienie podpisano w dwóch egzemplarzach, z przeznaczeniem po jednym
egzemplarzu dla każdej ze Stron.
Ze strony Uczelni

Ze strony Spółki

…………………………….

………………………………

