Lublin, .........................
Umowa o współpracy gospodarczej nr ...............
zawarta w dniu ............................ pomiędzy:
1. ‘MARIMPEX’ Sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Lublinie, ul. Słowicza 20,
20-336 Lublin, wpisanej pod nr KRS 0000325861 w Sądzie Rejonowym w Lublinie
XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 946.257.52.02, REGON 060454071;
– reprezentowanej przez Prezesa Zarządu Janusza Wasilewskiego, a
2. ..........................., ul. ........................., ........................, NIP: .............................,
REGON: ........................,

zwanych dalej stronami.
§1
Na podstawie niniejszej umowy, strony zobowiązują się do podjęcia wzajemnej
współpracy, dotyczącej realizacji wspólnych celów gospodarczych, ukierunkowanych
na osiąganie zysku.
§2
Charakter prowadzonej działalności, celów gospodarczych, sposób ich
realizacji, podział pracy oraz uzyskanych dochodów między stronami, nastąpi na
podstawie załączników, stanowiących integralną część przedmiotowej umowy.
§3
Zobowiązania wynikające z umowy strony mogą wykonywać samodzielnie jak
również przy pomocy osób trzecich.
§4
Strony zobowiązują się w szczególności przy wykonywaniu wynikłych
zobowiązań do:
zachowania należytej staranności, wykorzystania posiadanej wiedzy
i umiejętności w sposób rzetelny oraz wykorzystania przekazanych środków
finansowych i rzeczowych w sposób zgodny z postanowieniami umowy,
utrzymania tajemnicy przedsiębiorstwa w zakresie określonym art. 11
ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. nr
47, poz. 211 ze zm.).
wzajemnej lojalności i poszanowania wspólnych interesów z
uwzględnieniem dobrych obyczajów obrotu gospodarczego,
poszanowania uzgodnionej organizacji pracy oraz kompetencji podmiotu
zarządzającego przedsięwzięciem,
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wspólnego uzgadniania wszelkich przedsiębranych działań dla realizacji
celów umowy, określonych w załącznikach.
§5
Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle realizacji przedmiotowej umowy
rozstrzygał będzie Sąd Gospodarczy właściwy dla strony pozywającej.
§6
Strony dopuszczają wzajemne przekazywanie środków pieniężnych dla
realizacji celów gospodarczych, na podstawie odrębnych umów w różnych formach.
§7
Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
§8
Wszelkie zmiany niniejszej umowy oraz jej załączników mogą być dokonane w
formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
§9
Umowa wchodzi w życie z dniem ..............................
§ 10
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednej dla każdej ze stron.
W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego.

……………………………….
Janusz Wasilewski
Prezes Zarządu
‘Marimpex’ Sp. z o.o.
Spółka komandytowa
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