UMOWA „KNOWHOW”
O UDOSTĘPNIENIE NIE CHRONIONEGO PROJEKTU STANOWIĄCEGO TAJEMNICE

Zawarta w dniu …………… w …………… pomiędzy ………………………… z siedzibą w
………………………, zwanym w treści umowy Przekazującym, w imieniu którego działają
……………………………………,

a

………………………………………

z

siedzibą

w

………………………, zwanym w treści umowy Zamawiającym, w imieniu którego działają
………………………………… o następującej treści:
§1
Przekazujący oświadcza, że jest właścicielem projektu w zakresie ……………………,
który umożliwia …………………………, zwanym w dalszej części umowy projektem.
§2
1. Przedmiotem umowy jest przekazanie Zamawiającemu projektu, który
wymieniono w § 1.
2.

Umowa upoważnia Zamawiającego do pełnego wykorzystania przekazanego

projektu.
3. Upoważnienie obejmuje terytorium …………………………… .
§3
1.

Zamawiający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy uzyskanych

informacji o istocie projektu.
2.

Udzielone

upoważnienie

jest

nieprzenaszalne.

Zamawiający

nie

może

przekazywać osobom trzecim prawa stosowania projektu bez zgody Przekazującego.
3.

Przekazujący oświadcza, że przekazany projekt nie narusza obcych praw

wyłącznych.

§4
1.

Strony

zobowiązują

się

do

współpracy

zastosowanie projektu u Zamawiającego.

w

zakresie

umożliwiającym

2.

Przekazujący zobowiązuje się:

 przekazać dokumentację umożliwiającą zastosowanie projektu u Zamawiającego
w terminie …………………………,
 Udostępnić niezbędne informacje co do realizacji i stosowania projektu oraz
………………… (np. wytycznych montażu, konserwacji, obsługi, wyników prób i
badań).


przeprowadzić

instruktaż

i

szkolenie

pracowników

Zamawiającego

na

następujących warunkach ………………………………………………………………… .

§5
Przekazujący gwarantuje uzyskanie parametrów określonych w dokumentacji
wymienionej w § 4.
W

przypadku

nieuzyskania

określonej

sprawności

technicznej

z

winy

Przekazującego …………………………… Gwarancja sprawności technicznej obejmuje
okres ………… dnia …………… w zakresie ………………… pod warunkiem ………… .
W przypadku nieuzyskania sprawności technicznej z winy Przekazującego strony
…………………………………………………………………………………………… .
§6
1. Za przekazanie projektu Zamawiający zapłaci Przekazującego w terminie …… .
2.

Niezależnie od zapłaty, o której mowa w ust. § 1, Zamawiający pokryje

należności związane z przekazaniem projektu.
§7
1. Umowa zostaje zawarta na czas ……………………………… .
2.

Każdej ze stron przysługuje prawo odstąpienia od umowy za wypowiedzeniem;

okres wypowiedzenia strony ustalają na 12 miesięcy.
3.

W przypadku wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego zobowiązuje się on

do ………………………… .
4.

W wypadku wypowiedzenia umowy przez Przekazującego Zamawiającemu

przysługuje nadal …………………………………………………………… .
5.

Strony mogą odstąpić od umowy bez wypowiedzenia, jeżeli ………………… .
§8

Zamawiający zobowiązuje się do przedsięwzięcia niezbędnych kroków, mających na
celu zachowanie tajemnicy a czasie trwania umowy i po jej wygaśnięciu.

§9
1.

W

przypadku

niewykonania

lub

nienależytego

wykonania

postanowień

niniejszej umowy każdej ze stron przysługuje od drugiej strony kara umowna.
2.

Strony zobowiązują się do zapłacenia następujących kar umownych:

 z tytułu zwłoki ……………………………………………………………………………… .
 z tytułu odstąpienia od umowy bez wypowiedzenia ……………………………… .
§ 10
Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy, strony będą
rozstrzygać w drodze polubownej. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia spory
rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo sąd dla siedziby Przekazującego.
§ 11
Strony ustalają dodatkowo ………………………………………………………………… .
§ 12
Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą stron jedynie
na piśmie pod rygorem nieważności.
§ 13
Niniejsza umowa została sporządzona w ………… jednobrzmiących egzemplarzach,
z których ……………… otrzymuje Przekazujący, a ………………… otrzymuje
Zamawiający.
§ 14
Umowa obowiązuje od daty jej podpisania przez obie strony.

Zamawiający
………………………

Przekazujący
………………………

