UMOWA PREINKUBACJI
NR
zawarta w Poznaniu pomiędzy:
1. fundacją pod firmą Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z siedzibą w Poznaniu (kod pocztowy: 61-612), przy ul. Rubież 46, wpisaną do
rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru
Sadowego oraz do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000052045, której akta rejestrowe są przechowywane przez Sąd
Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, zidentyfikowaną Numerem
Identyfikacji Podatkowej 7810002075, zwaną w dalszej części niniejszej umowy
Fundacją UAM, reprezentowaną przez:
_________________________________________,
_________________________________________,

-a2. _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________,
zwanym w dalszej części niniejszej umowy Uczestnikiem.

PREAMBUŁA
Zważywszy, że:
(A)

Uczestnik bierze udział w konkursie organizowanym przez Fundację UAM pod
nazwą „InQbacja i wsparcie kapitałowe dla biotechnologii, chemii i technologii
informatycznych oraz komunikacyjnych”, zwanym dalej Konkursem,

(B)

Uczestnik zgłosił do Konkursu pomysł zwany dalej Pomysłem,

(C)

Uczestnik zakwalifikowany został zgodnie z regulaminem Konkursu, zwanym
dalej Regulaminem, do drugiego etapu Konkursu – preinkubacji,
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(D)

warunkiem dalszego udziału w Konkursie jest zgodnie z Regulaminem zawarcie
umowy preinkubacji.

Fundacja UAM i Uczestnik, zwani dalej także Stroną zaś wspólnie Stronami, zawierają
niniejszą umowę preinkubacji, zwaną dalej Umową, o następującej treści:
§ 1.
[Przedmiot Umowy]
1. Przedmiotem Umowy jest ustalenie zasad współpracy Stron w zakresie świadczenia
przez Fundację UAM działań preinkubacyjnych, podzielonych na fazę doradczą
oraz, w zależności od decyzji Komitetu Inwestycyjnego podjętej ze względu na
specyfikę lub dziedzinę Pomysłu, także z fazy laboratoryjnej lub fazy walidacji.
2. W ramach fazy doradczej, o której mowa w ust. 1 powyżej, opracowany zostanie
biznesplan uwzględniający analizę rynku, model biznesowy, model finansowy
z wyceną, plan finansowy i plan rozwoju Spółki Celowej ze wskazaniem kamieni
milowych planowanego przedsięwzięcia.
3. W ramach fazy laboratoryjnej, o której mowa w ust. 1 powyżej, jeżeli decyzją
Komitetu Inwestycyjnego będzie ona realizowana, przeprowadzone zostanie
w laboratorium biotechnologicznym lub chemicznym badanie danego Pomysłu,
z którego raport przedstawiony zostanie Komitetowi Inwestycyjnemu.
4. W ramach fazy walidacji, o której mowa w ust. 1 powyżej, jeżeli decyzją Komitetu
Inwestycyjnego będzie ona realizowana, przeprowadzona zostanie weryfikacja
rynkowa Pomysłu, poparta ekspertyzą branżową lub spotkaniami z potencjalnymi
klientami lub oceną Pomysłu przez potencjalnego odbiorcę, z której raport
przedstawiony zostanie Komitetowi Inwestycyjnemu.
§ 2.
[Zapewnienia Uczestnika]
1. Z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, Uczestnik oświadcza, że przysługują mu
odpowiednio wyłączne autorskie prawa majątkowe do Pomysłu i wszelkie prawa
własności przemysłowej, w tym prawa z patentów, prawa z rejestracji wzorów
przemysłowych, prawa ochronne na wzory użytkowe, prawa z rejestracji znaków
towarowych, prawa do wzorów wspólnotowych i wspólnotowych znaków
towarowych, które wiążą się z Pomysłem, lub prawa do korzystania z tych praw,
zwane dalej łącznie Prawami Własności Intelektualnej.
2. Z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, Uczestnik oświadcza, że jest wyłącznym twórcą
wszystkich pomysłów lub koncepcji, zwanych dalej łącznie Know-how, które
stanowią Pomysł oraz, że Know-how stanowi nowe pomysły lub koncepcje, które
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według najlepszej wiedzy Uczestnika stanowią innowację rozumianą jako nowe lub
istotnie
ulepszone
produkty
i procesy
technologiczne,
organizacyjne
i marketingowe.
3. Uczestnik oświadcza, iż według jego najlepszej wiedzy rozwiązania chronione
Prawami Własności Intelektualnej oraz Know-how, nie są lub nie były
wykorzystywane lub nie zostały wdrożone w jakimkolwiek przedsięwzięciu
o charakterze komercyjnym lub niekomercyjnym w okresie 1 (słownie: jednego)
roku przed dniem zgłoszenia Pomysłu do Konkursu.
4. Uczestnik oświadcza, że przysługujące mu Prawa Własności Intelektualnej oraz
Know-how nie są obciążone jakimikolwiek prawami osób trzecich, w tym
w szczególności, choć niewyłącznie, prawami jakiejkolwiek polskiej lub
zagranicznej uczelni w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku
Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1842, z późn. zm.),
w szczególności nie udzielił dotychczas jakiejkolwiek osobie trzeciej licencji na
korzystanie z Praw Własności Intelektualnej lub Know-How.
5. W przypadku, gdy Prawa Własności Intelektualnej lub Know-how są w chwili
zawierania Umowy przedmiotem wspólności praw Uczestnika oraz uczelni polskiej
lub zagranicznej, Strony zgodnie postanawiają, że drugi etap Konkursu –
preinkubacja, zostanie wykorzystany przez Uczestnika na ustalenie z taką uczelnią
zasad dalszego wykorzystywania Praw Własności Intelektualnej lub Know-how przez
Uczestnika w zakresie umożliwiającym mu dalszy udział w Konkursie, zwłaszcza
w jego trzecim etapie – inkubacji, z uwzględnieniem okoliczności, iż odpowiednie
uprawnienia do korzystania z Praw Własności Intelektualnej lub Know-how powinny
być zapewnione także na rzecz Spółki Celowej, która może zostać potencjalnie
zawiązana przez Strony. Uczestnik zobowiązuje się przedłożyć niezwłocznie na
każde żądanie Fundacji UAM odpowiednie dokumenty, w formie pisemnej,
stanowiące dowód dokonania wiążących ustaleń z uczelnią, w zakresie o jakim
mowa jest w zdaniu poprzedzającym.
6. Uczestnik oświadcza, że Pomysł lub jakikolwiek jego element nie stanowi pracy
dyplomowej, o której mowa w przepisie art. 15a ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 666, z późn.
zm.), do której prawo pierwszeństwa publikacji przysługuje uczelni, w rozumieniu
ust. 4 powyżej, lub zawarł z taką uczelnią pisemną pod rygorem nieważności
umowę o przeniesienie tego prawa na Uczestnika.
7. Uczestnik oświadcza, że Pomysł lub jakikolwiek jego element nie powstał w ramach
stosunku pracy pomiędzy Uczestnikiem a osobą trzecią.
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8. Uczestnik oświadcza, że spełnia wszystkie warunki formalne udziału w Konkursie,
o których mowa w postanowieniu § 4 Regulaminu.
9. Uczestnik oświadcza, iż według jego najlepszej wiedzy:
a) nie toczą się przeciwko niemu jakiekolwiek postępowania egzekucyjne,
b) nie toczą się i nie toczyły w przeszłości jakiekolwiek postępowania w sprawie
pozbawienia Uczestnika praw, o których mowa w postanowieniu § 4 ust. 2 pkt
d) Regulaminu.
§ 3.
[Obowiązki Fundacji UAM]
1. Fundacja UAM przydziela Uczestnikowi wybranego przez siebie koordynatora,
zwanego dalej Koordynatorem, który będzie koordynował realizację działań
preinkubacyjnych.
2. Koordynatorem jest: ……….
3. Strony zgodnie postanawiają, iż Fundacja UAM upoważniona jest samodzielnie do
zmiany ust. 2 powyżej, poprzez wskazanie osoby Koordynatora.
4. Strony zgodnie postanawiają, iż harmonogram działań preinkubacyjnych będzie na
bieżąco ustalany i konsultowany przez Uczestnika z Koordynatorem.
5. Fundacja UAM przydzieli Uczestnikowi wybranego przez siebie Eksperta
Zewnętrznego, który w oparciu o informacje i dokumenty przekazane przez
Uczestnika sporządzi biznesplan, o którym mowa w postanowieniu § 1 ust. 2
Umowy.
§ 4.
[Obowiązki Uczestnika w ramach preinkubacji]
1. Uczestnik zobowiązuje się:
a) na każde żądanie Fundacji UAM ujawnić Fundacji UAM wszelkie informacje
i dokumenty, które mogą być przydatne dla Fundacji UAM w związku
z wykonywaniem jej zobowiązań określonych Umową,
b) do aktywnego działania i należytego zaangażowania w realizowane w ramach
Konkursu lub w związku z nim zadania, w tym także, choć niewyłącznie, do
współdziałania z Ekspertami Zewnętrznymi przy tworzeniu biznesplanu,
o którym mowa w postanowieniu § 1 ust. 2 Umowy, oraz do odbywania spotkań
z Koordynatorem, Komitetem Inwestycyjnym lub Ekspertami Zewnętrznymi
wskazanymi przez Fundację UAM oraz do udzielania im wszelkich wyjaśnień lub
udostępniania wszelkich dokumentów, niezbędnych ich zdaniem do prawidłowej
oceny Pomysłu lub potencjału możliwości jego realizacji,
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c) umożliwić PARP przeprowadzenie, we wskazanym przez PARP terminie, kontroli
prac związanych z rozwojem Pomysłu na etapie preinkubacji, w tym
w szczególności ale niewyłącznie udostępnić upoważnionym przedstawicielom
PARP dostęp do pomieszczeń, wgląd do dokumentacji, w tym dokumentacji
zgromadzonej w wersji elektronicznej.
2. Uczestnik zobowiązuje się, iż wszelkie informacje i dokumenty, które ujawni
Fundacji UAM w związku z realizacją działań preinkubacyjnych, w szczególności,
choć niewyłącznie, informacje lub dokumenty, w oparciu o które Ekspert
Zewnętrzny, o którym mowa w postanowieniu § 3 ust. 5 Umowy, będzie sporządzał
biznesplan, o którym mowa w postanowieniu § 1 ust. 2 Umowy, będą w całości
rzetelne i prawdziwe.
3. Uczestnik zobowiązuje się, iż w przypadku podjęcia przez Fundację UAM, na
podstawie oceny Komitetu Inwestycyjnego decyzji o zakwalifikowaniu Pomysłu do
zawiązania Spółki Celowej, Uczestnik przystąpi do negocjowania Umowy
Inwestycyjnej oraz, że będzie te negocjacje prowadził w dobrej wierze, zaś po
wynegocjowaniu jej warunków zawrze Umowę Inwestycyjną oraz umowę Spółki
Celowej zgodnie z tymi warunkami.
§ 5.
[Zobowiązanie do wyłącznej współpracy]
Uczestnik zobowiązuje się w okresie obowiązywania Umowy realizować Pomysł
wyłącznie we współpracy z Fundacją UAM lub wskazanymi przez Fundację UAM
Inwestorami Zewnętrznymi.
§ 6.
[Licencja na Pomysł]
1. Uczestnik oświadcza, iż udziela Fundacji UAM nieodpłatnej licencji wyłącznej na
korzystanie przez Fundację UAM z jego Pomysłu, wyłącznie jednak w zakresie
niezbędnym do dokonania w ramach Konkursu oceny tego Pomysłu lub potencjału
możliwości jego realizacji.
2. Licencja, o której mowa w ust. 1 powyżej:
a) upoważnia do utrwalania Pomysłu, powielania egzemplarzy, na których Pomysł
utrwalono lub upubliczniania Pomysłu, w dowolnie wybrany sposób,
b) upoważnia Fundację UAM do udzielenia sublicencji na Pomysł wybranym przez
Fundację UAM osobom trzecim jednakże wyłącznie w celu, o którym mowa
w ust. 1 powyżej,
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c) udzielona jest do chwili zawarcia Umowy Inwestycyjnej z Uczestnikiem albo do
chwili, gdy Strony potwierdzą, iż zakończyły negocjacje prowadzone zgodnie
z Regulaminem w celu zawarcia Umowy Inwestycyjnej, ze względu na brak
porozumienia, w zależności co nastąpi wcześniej.
§ 7.
[Ochrona Informacji Poufnych – Tajemnica Pomysłu]
1. Strony postanawiają, że pod pojęciem Informacji Poufnych rozumieć będą na
gruncie Umowy wszystkie informacje ujawnione Fundacji UAM przez Uczestnika
w Formularzu Zgłoszeniowym, za wyjątkiem danych osobowych oraz danych
o wykształceniu i pracy zawodowej, a także jakiekolwiek informacje przekazane
Fundacji UAM przez Uczestnika po zawarciu niniejszej Umowy z zastrzeżeniem
dokonanym
zgodnie
z
ust.
2
poniżej,
w
szczególności,
choć
niewyłącznie, wszelkie dokumenty, wydruki, w tym także obrazy dokumentów,
patenty, tajemnice handlowe, know-how, dane marketingowe, dane ekonomiczne,
programy komputerowe, informacje proceduralne bądź próbki danych, modele,
wykazy, rysunki, projekty.
2. Przekazywane przez Uczestnika informacje traktowane będą jako Informacje
Poufne wyłącznie gdy:
a) zostaną utrwalone w formie pisemnej lub w formie wydruku, opatrzonego
w chwili wydania Fundacji UAM jednoznacznym oznaczeniem potwierdzającym,
że zawarte tam informacje stanowią Informację Poufną, lub
b) zostaną utrwalone w inny niż wskazany w pkt a) powyżej sposób, w tym także
ustnie, zaś Uczestnik w chwili udostępniania ich Fundacji UAM uprzedzi
Fundację UAM o ich poufnym charakterze, a z czynności ujawnienia Strony
sporządzą stosowny protokół.
3. W przypadku, gdy przekazanie Fundacji UAM informacji następuje w sposób lub
w okolicznościach, powodujących wątpliwości co do ich poufności, przyjmuje się,
że nie są to Informacje Poufne.
4. Fundacja UAM zobowiązuje się, iż Informacje Poufne w okresie trwania Umowy:
a) będą chronione i utrzymywane w tajemnicy, w ten sposób, że Fundacja UAM dla
ich ochrony stosować będzie taki sam stopień ochrony jak dla ochrony własnych
Informacji Poufnych o tej samej ważności, jednakże nie niższy niż wynikający
z rozsądnych wymagań ochrony, oraz
b) nie będą przekazywane ani ujawniane bezpośrednio czy pośrednio żadnej osobie
trzeciej, innej niż osoby, o których mowa w ust. 5 poniżej.
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5. Fundacja UAM ma prawo, bez konieczności uzyskania odrębnej zgody Uczestnika,
przekazywać lub komunikować Informacje Poufne swoim pracownikom lub
współpracownikom, którym są one niezbędne dla prawidłowego wykonywania ich
obowiązków związanych z Konkursem, w tym w szczególności, choć niewyłącznie
Koordynatorom, osobom wykonującym obowiązki w ramach ZIK, członkom
Komitetu Inwestycyjnego, Ekspertom Zewnętrznym lub Inwestorom Zewnętrznym,
zapewniając jednocześnie, że osoby te zostaną uprzednio poinformowane
o poufnej naturze Informacji Poufnych oraz, że zostaną zobowiązane do
przestrzegania obowiązków wynikających z Umowy.
6. Fundacja UAM ma prawo, bez konieczności uzyskania odrębnej zgody Uczestnika,
przekazywać lub komunikować Informacje Poufne oraz inne dokumenty związane
z Pomysłem, w szczególności biznesplan, o jakim mowa jest w § 1 ust. 2 Umowy,
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej
PARP, o ile okaże się to niezbędne dla dokonania przez PARP oceny Pomysłu,
w tym w kontekście jego praktycznego wykorzystania w Spółce Celowej, lub gdy
obowiązek przekazania Informacji Poufnych i dokumentów związanych z Pomysłem
wynika ze zobowiązań umownych Fundacji UAM wobec PARP albo obowiązujących
przepisów prawnych.
7. Uczestnik nie ma prawa stosowania restrykcji wynikających z Umowy w stosunku
do Informacji Poufnych, co do których Fundacja UAM może wykazać, że:
a) były one ujawnione publicznie przed lub po przekazaniu ich przez Uczestnika,
a do ujawnienia nie doszło przez naruszenie postanowień Umowy przez
Fundację UAM, lub
b) były one znane już wcześniej Fundacji UAM, co ta może uprawdopodobnić, lub
c) były one zgodnie z prawem przekazane przez osobę trzecią - inną niż Strona,
bez ograniczeń bądź naruszenia Umowy, bądź bez naruszenia jakiegokolwiek
innego zobowiązania do zachowania poufności odnośnie Informacji Poufnych,
według najlepszej wiedzy Fundacji UAM, lub
d) jest uprawniona do przekazania bądź używania Informacji Poufnych na
podstawie zgody stosownej Uczestnika, lub
e) są niezależnie, w dobrej wierze opracowywane przez pracowników lub
współpracowników Fundacji UAM, którzy nie mieli dostępu do Informacji
Poufnych, lub
f) ich ujawnienie wymagane jest przez uprawnione do tego organy, w tym także
przez PARP.

Dotacje na innowacje – Inwestujemy w waszą przyszłość
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego

§ 8.
[Czas obowiązywania Umowy, odstąpienie od Umowy]
1. Strony zawierają Umowę na czas oznaczony, w zależności co nastąpi wcześniej,
jednakże z zastrzeżeniem , o którym mowa w ust. 2 poniżej:
a) do chwili podjęcia przez Komitet Inwestycyjny uchwały, z której wynika, że
Uczestnik nie został wybrany do prowadzenia z nim negocjacji w celu zawarcia
Umowy Inwestycyjnej, albo
b) do chwili zawarcia Umowy Inwestycyjnej z Uczestnikiem, albo
c) do chwili, gdy Strony potwierdzą, iż zakończyły negocjacje prowadzone zgodnie
z Regulaminem w celu zawarcia Umowy Inwestycyjnej, ze względu na brak
porozumienia.
2. Strony zgodnie postanawiają, że jeżeli wynika to wyraźnie z danego postanowienia
Umowy, to określone nim obowiązki wiążą Strony przez czas tam wskazany.
3. Fundacja UAM ma prawo w każdym momencie drugiego etapu Konkursu –
preinkubacji, odstąpić od Umowy, w przypadku, gdy:
a) którekolwiek z zapewnień Uczestnika złożonych w Umowie Preinkubacji, okaże
się nieprawdziwe, i to bez względu na stan wiedzy Uczestnika w chwili
składania go,
b) Uczestnik nie przestrzega, pomimo upomnienia, postanowień Regulaminu lub
Umowy Preinkubacji,
c) Uczestnik, w okolicznościach wskazanych w § 2 ust. 5, nie dokonał z uczelnią,
współuprawnioną z Praw Własności Intelektualnej lub Know-how, wiążących
ustaleń umożliwiających Uczestnikowi dalszy udział w Konkursie,
w szczególności zawiązanie Spółki Celowej, która będzie uprawniona korzystać
w odpowiednim zakresie z Praw Własności Intelektualnej lub Know-how,
d) Komitetowi Inwestycyjnemu przedstawione zostaną wiarygodne informacje
dotyczące zagrożenia lub potencjalnego zagrożenia realizacji Pomysłu
w ramach Spółki Celowej, w szczególności, choć niewyłącznie, ze względów
prawnych lub ekonomicznych.
4. Fundacja UAM podejmuje decyzję o odstąpieniu od Umowy Preinkubacji na wniosek
Komitetu Inwestycyjnego.
5. Odstąpienie przez Fundację UAM od Umowy Preinkubacji jest równoznaczne
z wykluczeniem Uczestnika z dalszego udziału w Konkursie z przyczyn albo z winy,
w zależności od powodu odstąpienia, leżących po stronie Uczestnika.
6. Fundacja UAM może skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, o którym mowa
w ust. 3 powyżej, do chwili zawarcia Umowy Inwestycyjnej z Uczestnikiem albo do
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chwili, gdy Strony potwierdzą, iż zakończyły negocjacje prowadzone zgodnie
z Regulaminem w celu zawarcia Umowy Inwestycyjnej, ze względu na brak
porozumienia, w zależności co nastąpi wcześniej, nie później jednak niż do
zakończenia Konkursu.
§ 9.
[Kara umowna]
1. Strony zgodnie postanawiają, iż w przypadku, gdy którekolwiek z zapewnień,
o których mowa w postanowieniu § 2 Umowy okażą się nieprawdziwe, choćby tylko
częściowo, Uczestnik zapłaci na pierwsze żądanie Fundacji UAM karę umowną
w kwocie 15.000,00 (słownie: piętnaście tysięcy 00/100) złotych, odrębnie za
każde naruszenie.
2. Strony zgodnie postanawiają, iż w przypadku niewykonania lub nienależytego
wykonania obowiązków określonych w postanowieniu § 4 Umowy, Umowy Uczestnik
zapłaci na pierwsze żądanie Fundacji UAM karę umowną w kwocie 15.000,00
(słownie: piętnaście tysięcy 00/100) złotych, odrębnie za każde naruszenie.
3. Strony zgodnie postanawiają, iż w przypadku niewykonania lub nienależytego
wykonania obowiązków określonych w postanowieniu § 5 Umowy, Uczestnik zapłaci
na pierwsze żądanie Fundacji UAM karę umowną w kwocie 15.000,00 zł (słownie:
piętnaście tysięcy 00/100) złotych, odrębnie za każde naruszenie.
4. Strony zgodnie postanawiają, iż w przypadku gdy Fundacja UAM odstąpi od Umowy
zgodnie z postanowieniem § 8 ust. 3 pkt a) – c) Umowy, Uczestnik zapłaci na
pierwsze żądanie Fundacji UAM karę umowną w kwocie 15.000,00 zł (słownie:
piętnaście tysięcy 00/100) złotych.
5. Strony zgodnie postanawiają, iż Fundacji UAM przysługuje prawo dochodzenia
odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach
ogólnych.
6. Uczestnik na zabezpieczenie należytego wykonywania Umowy składa Fundacji UAM
gwarancyjny weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową upoważniającą Fundację
UAM do wypełnienia go do kwoty 60.000,00 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy 00/100)
złotych wraz z deklaracją wekslową.
§ 10.
[Poufność negocjacji]
W przypadku, gdy Uczestnik zostanie wybrany przez Komitet Inwestycyjny do
prowadzenia z nim negocjacji w sprawie zawarcia Umowy Inwestycyjnej, zobowiązuje
się:
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a) do zachowania w poufności, nieujawniania i nieprzekazywania jakimkolwiek
innym osobom, poza doradcami bezpośrednio zaangażowanymi w doradzanie
Uczestnikowi w tej sprawie, którzy uprzednio zobowiązani zostaną do
zachowania poufności, ujawnionych Uczestnikowi przez Fundację UAM
w związku z tymi negocjacjami informacji, w tym w szczególności, choć
niewyłącznie proponowanych warunków Umowy Inwestycyjnej oraz jej
projektu, oraz
b) do wykorzystywania przekazanych Uczestnikowi informacji, o których mowa
w pkt a) powyżej, wyłączenie w celu prowadzenia negocjacji z Fundacją UAM.
§ 11.
[Klauzula doręczeń]
1. Strony zgodnie postanawiają, iż wszelkie oświadczenia wymagające dla swej
ważności zachowania formy pisemnej, Strony doręczać będą odpowiednio na adres
siedziby Strony przeciwnej aktualnie ujawniony w rejestrze przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego albo na adres do doręczeń wskazany pisemnie pod
rygorem nieważności przez daną Stronę jako ostatni.
2. Strony wskazują, każda w swoim imieniu, adresy poczty elektronicznej
przeznaczone do doręczeń oświadczeń wyrażonych w postaci elektronicznej:
a) Fundacja UAM – zik@ppnt.poznan.pl;
b) Uczestnik – …..
3. Strony zgodnie postanawiają, iż korespondencję przesłaną listem poleconym za
pośrednictwem operatora publicznego lub przesyłką kurierską, na prawidłowy adres
do doręczeń takiej korespondencji, uznawać będą za prawidłowo doręczoną,
w zależności co nastąpi:
a) w dniu doręczenia przesyłki, albo
b) w dniu pierwszej próby doręczenia przesyłki - jeżeli zostanie ona zwrócona
nadawcy, bez względu na przyczynę zwrotu.
4. Strony zgodnie postanawiają, iż oświadczenia wyrażone w postaci elektronicznej
wysłane na prawidłowy adres do doręczeń takich oświadczeń wskazany przez
Stronę będącą ich adresatem, uznawać będą za prawidłowo doręczone z chwilą,
gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że
odbiorca oświadczenia mógł zapoznać się z jego treścią, to jest z chwilą
pojawienia się danej wiadomości na serwerze odbiorczym odbiorcy danego
oświadczenia.
5. W celu uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie postanawiają, iż doręczenia
dokonywane zgodnie z Umową uważać będą za skuteczne nawet, gdy przesłana
korespondencja zostanie zwrócona nadawcy.
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6. Każda ze Stron uprawniona jest do samodzielnej zmiany wskazanego uprzednio
adresu do doręczeń z tym jednak zastrzeżeniem, iż każda taka zmiana:
a) wymaga doręczenia Stronie przeciwnej odrębnego oświadczenia sporządzonego
w formie pisemnej pod rygorem nieważności, oraz
b) wywołuje skutek w pierwszym dniu, następującym po dniu, w którym doręczono
Stronie przeciwnej oświadczenie, o którym mowa w pkt a) powyżej.
§ 12.
[Klauzula salwatoryjna]
1. Strony zgodnie postanawiają, iż w granicach wyznaczonych przez bezwzględnie
obowiązujące przepisy prawa, nieważność któregokolwiek z postanowień Umowy,
w całości bądź w części, nie powoduje utraty ważności lub wiążącej mocy
pozostałych postanowień Umowy.
2. Strony zobowiązują się, każda w swoim imieniu, iż w przypadku, gdy którekolwiek
z postanowień Umowy okaże się lub może okazać się w całości bądź w części
nieważne, dołożą wszelkich możliwych starań, aby możliwie szybko zastąpić je
postanowieniem najbliższym celowi zamierzonemu przez Strony w chwili
zawierania Umowy, wynikającemu z kontekstu Umowy w brzemieniu zawierającym
nieważne postanowienie.
§ 13.
[Postanowienia porządkowe]
1. Strony zgodnie postanawiają, iż:
a) wszystkie pojęcia zawarte w Umowie, pisane na znak ich zdefiniowania
z wielkiej litery, będą rozumiane wyłącznie tak jak zostały zdefiniowane
w Umowie lub Regulaminie,
b) za dni robocze na gruncie Umowy uznawać będą wszystkie dni, za wyjątkiem dni
ustawowo uznanych za wolne od pracy oraz sobót.
2. Umowa zastępuje wszelkie poprzednie pisemne i ustne porozumienia Stron
dotyczące jej przedmiotu.
3. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Umowy bądź jego część okaże się nieważna bądź
prawnie wadliwa Umowa będzie wiążąca dla Stron w pozostałej części, przy czym
postanowienie wadliwe lub nieważne zostanie niezwłocznie zamienione przez
Strony na takie postanowienie, które będzie swą treścią realizowało cel najbardziej
zbliżony do celu, który miało realizować postanowienie wadliwe bądź nieważne.
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4. Strony zgodnie postanawiają, iż w sprawach nieuregulowanych Umową
zastosowanie znajduje Regulamin oraz przepisy prawa polskiego, w szczególności,
choć niewyłącznie, przepisy Kodeksu cywilnego.
5. Wszelkie zmiany Umowy wymagają dla swej ważności zgodnej woli Stron oraz
zachowania formy pisemnej chyba, że z Umowy wyraźnie wynika, iż dane
postanowienie Umowy może zostać zmienione w inny sposób.
6. Strony zgodnie postanawiają, iż wszelkie spory wynikłe na tle Umowy lub z nią
związane poddawać będą w razie takiej konieczności pod rozstrzygnięcie
właściwego rzeczowo sądu powszechnego w Poznaniu.
7. Umowę sporządzono w języku polskim, w 2 (słownie: dwóch) jednobrzmiących
egzemplarzach, po 1 (słownie: jednym) dla każdej ze Stron.

Fundacja UAM:

Poznań, dnia _____/_____/______ r.

_____________________________
Podpis

Poznań, dnia _____/_____/______ r.

_____________________________
Podpis

Uczestnik:

_____________, dnia _____/_____/______ r.

_____________________________
Podpis
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