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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Usługi prawne w zakresie praw własności przemysłowej i praw autorskich 
w podziale na pakiety:
Pakiet 1: Usługa przeprowadzenia 4 badań zdolności patentowej dla 4 technologii opracowanych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz 2 badań czystości patentowej w Polsce dla 2 technologii opracowanych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz opcjonalnie ich zgłoszenie w celu uzyskania ochrony patentowej, w tym usługa prawna w związku z przygotowaniem wniosków do zgłoszeń patentowych

Określenie przedmiotu i zakresu zamówienia: 

Zamówienie podstawowe:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonywanie usług kancelarii patentowej (rzecznika patentowego) w celu ustalenia zdolności patentowej na 4 technologie opracowywane w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, a w szczególności wskazanie: 
	czy istnieją rozwiązania podważające nowość projektów, 
	czy proponowane rozwiązania nie wynikają w sposób oczywisty z dotychczasowego stanu techniki, 
	czy dostarczone opisy technologii w sposób wystarczający pozwalają wykazać, iż rozwiązania nadają się do przemysłowego stosowania;

oraz czystości patentowej w Polsce dla 2 technologii opracowanych w Warszewskim Uniwersytecie Medycznym, a w szczególności ustalenia czy wprowadzenie na rynek wyrobu lub przemysłowe zastosowanie technologii nie narazi Zamawiającego na odpowiedzialność prawną z powodu naruszenia praw wyłącznych osób trzecich.
 
Wykonawca przeprowadzi badanie czystości patentowej i zdolności patentowej (audyt) 4 technologii opracowanych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, w oparciu o informacje i materiały dotyczące tych technologii dostarczone przez Warszawski Uniwersytet Medyczny. Zdolność patentowa wszystkich czterech (4) technologii zostanie zbadana w zasięgu  międzynarodowym (w tym również krajowym), natomiast czystość patentowa 2 z ww. technologii zostanie zbadana w zasięgu krajowym.

Wykonawca zobowiązany jest sporządzić i dostarczyć Zamawiającemu sprawozdania z przeprowadzonych badań czystości i zdolności patentowych w postaci 6 osobnych sprawozdań: 4 dotyczących zdolności patentowej (odrębnie dla każdej z technologii) oraz 2 dotyczących czystości patentowej (odrębnie dla każdej z dwóch wskazanych przez Zamawiającego technologii). Audyt zostanie przeprowadzony przy wykorzystaniu dostępnych metod wykorzystywanych w tego rodzaju badaniach (m.in. analiza powszechnie dostępnych baz danych).

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania sprawozdań w formie pisemnej w ciągu 30 dni. Sprawozdania powinny zawierać wskazanie zastosowanych metod przeprowadzenia badania oraz odpowiedzi na zagadnienia wyszczególnione powyżej.

Zamówienie objęte prawem opcji:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:

	przygotowanie maksymalnie 2 (dwóch) zgłoszeń patentowych krajowych w tym: opracowanie opisu wynalazku, zastrzeżeń patentowych i skrótu opisu i dokonanie zgłoszenia w Urzędzie Patentowym RP (dalej „UPRP”) wynalazków (co do których badanie czystości patentowej wykazało czystość patentową i zdolność patentową potwierdzoną Sprawozdaniami) a następnie prowadzenie postępowania;
	przygotowanie maksymalnie 4 (czterech) międzynarodowych zgłoszeń patentowych PCT za pośrednictwem UPRP, w tym: opracowanie opisu wynalazku, zastrzeżeń patentowych i skrótu opisu oraz dokonanie zgłoszenia a następnie prowadzenie postępowania.


W zależności od wyników badania czystości patentowej i zdolności patentowej technologii opracowywanych  w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz podjętej na tej podstawie decyzji Zamawiającego, Zamawiający zastrzega możliwość zastosowania prawa opcji i zmniejszenia przedmiotu umowy o całość lub część usług wyszczególnionych jako opcjonalne.

