Projekt
UMOWA WSPÓŁPRACY nr .....................
zawarta dnia ............................. r. w ……………. pomiędzy:
Nazwa firmy
Adres firmy
zwanym dalej w niniejszej umowie (nazwa firmy),
reprezentowanym przez:
1.
2.
a (nazwa i adres firmy) reprezentowaną przez:
1.
2.
§1
1. (nazwa firmy) i (nazwa firmy) zobowiązują się podjąć współpracę naukowo-techniczną w
dziedzinie inżynierii bezpieczeństwa pożarowego obiektów technicznych w zakresie:
a. badań cech pożarowych materiałów,
b. oceny tych materiałów z punktu widzenia stwarzanego przez nie zagrożenia pożarowego dla
obiektów technicznych wg wymagań ……,
c. oceny czynników wpływających na właściwości materiałów w powiązaniu z kryteriami
klasyfikacji wg wymagań ………
2. Współpraca ma na celu szersze wykorzystanie potencjału naukowo-badawczego (nazwa firmy) w
interesach przemysłu krajowego.
3. (nazwa firmy) wyznacza do kontaktu w sprawie realizacji niniejszej umowy p. …………………….,
jako koordynatora.
§2
Umowa współpracy obejmować będzie:
a. przygotowanie wniosków, wystąpienie i realizację projektów finansowanych ze źródeł
państwowych (fundusze regionalne i branżowe) oraz międzynarodowych (UE).
b. realizację wspólnych projektów badawczo-rozwojowych, finansowanych ze źródeł własnych obu stron
wg oddzielnych umów.
c. wymianę informacji, dokumentacji, wspólne publikacji, powstałe w ramach wykonywania
oddzielnych umów i na zasadach tam zawartych, udział konferencjach naukowotechnicznych.
§3
(nazwa firmy) zobowiązuję się do:
a. wsparcia naukowego i informacyjnego innowacyjnych rozwiązań wdrażanych w ( nazwa firmy)
dotyczących zakresu podejmowanej współpracy.
b. przeprowadzenia ekspertyz według odrębnych umów, konsultacji, opracowania nowych
rozwiązań w zakresie technologii produkcji.
c. udostępnienia sprawozdań, prac dyplomowych, rozpraw doktorskich wykonanych w ramach
podjętej współpracy, w oparciu i z zastrzeżeniami wynikającymi z prawa autorskiego.
§4
1. (nazwa firmy) zobowiązuję się do:
a. przeanalizowania możliwości wdrożenia proponowanych przez (nazwa firmy) rozwiązań
technicznych i w razie ich akceptacji zorganizowanie wdrożenia w produkcji (działalności)
własnej lub z zaangażowaniem trzeciej Strony;
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b. umożliwienie odbycia na terenie (nazwa firmy) lub zakładów współpracujących staży dla
pracowników i doktorantów bezpośrednio związanych z zakresem podejmowanej współpracy,
w tym udostępnienie materiałów dla napisania prac doktorskich;
2. Koszty związane z delegacjami, niezbędnymi do realizacji niniejszej umowy, ponosi Strona
inicjująca poszczególne prace.
§5
1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez każdą ze stron, obowiązywać będzie przez
okres 3 (trzech) lat.
2. Każda ze Stron może Umowę wypowiedzieć za trzy miesięcznym okresem wypowiedzenia.
Strony mogą Umowę rozwiązać w każdym czasie na mocy porozumienia.
§6
Umowa może być przedłużona po upływie okresu 3 (trzech) lat, po uzgodnieniu każdej ze Stron.
§7
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§9
Umowa zostaje zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
§10
Wszelkie możliwe spory wynikające z niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla
siedziby (nazwa firmy)
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