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Projekt współfinansowany jest ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu 
„Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej".
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Załącznik nr 7.1
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

Umowa nr AEZ/365/S-299/……../2012

zawarta w dniu …………………. w Warszawie, 
w wyniku postępowania o zamówienie publiczne, w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 nr 113, poz. 759 z późn. zm.) pomiędzy:
Warszawskim Uniwersytetem Medycznym w Warszawie z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 61,02-091 Warszawa, posiadającym REGON: 000288917 oraz NIP: 525-00-05-828, zwanym dalej w umowie „ZAMAWIAJĄCYM”, reprezentowanym przez:
1 ......................................... – ...........................................................................................;
2 ......................................... – ...........................................................................................,
a 
.................................................................................................................................................................................. posiadającą REGON: .............. oraz NIP: ..................................., zwaną dalej w umowie „WYKONAWCĄ” reprezentowaną przez:
1 ............................................................................................................................................
2 ............................................................................................................................................
o następującej treści:

§ 1. 
Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest:
	 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 usługi objęte prawem opcji w zakresie:
	przygotowania i złożenia 2 zgłoszeń patentowych krajowych;
	przygotowania i złożenia 4 międzynarodowych zgłoszeń PCT;

 zgodnie z ofertą z dnia .................. 2012 r. Formularz ofertowy - Pakiet nr 1, stanowiącą załącznik nr 1.1  do umowy oraz zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2.1 do umowy.
	Pod pojęciem usług objętych prawem opcji, Strony rozumieją usługi wyszczególnione w ust. 1 lit. b) i  c), które Zamawiający może zlecić Wykonawcy do wykonania, a Wykonawca zobowiązany jest je wykonać. Co oznacza, że Zamawiający może odstąpić od zlecenia Wykonawcy wykonania tych usług lub ograniczy ich liczbę.


§ 2.
Cena
1.	Maksymalne wynagrodzenie z tytułu należytego wykonania  umowy Strony ustalają na ....................... zł brutto (słownie: ................................................), w tym podatek VAT ....... % w kwocie  ................. zł, z zastrzeżeniem ust. 3.
2.	Na maksymalne wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 składają się kwoty za wykonanie poszczególnych usług, które zostały wyszczególnione w Załączniku nr 1.1 do umowy.
3.	W przypadku zastosowania prawa opcji, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wyłącznie za usługi wykonane. 
4.	 Cena pokrywa wszelkie koszty i wydatki Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu umowy. 
§ 3.
Oświadczenia Stron 
1.	Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do technologii, o których mowa w § 1 lit. a).  
2.	Zamawiający udostępni Wykonawcy wszystkie informacje dotyczące technologii konieczne do dokonania zgłoszeń patentowych.
3.	Wykonawca oświadcza, że zobowiązanie objęte przedmiotem niniejszej umowy wykona z najwyższą starannością zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą.
4.	Strony zobowiązują się do zachowania poufności wszelkich informacji, danych i dokumentów pozyskiwanych w toku i w związku z realizacją niniejszej umowy.

§ 4.
Realizacja umowy
1.	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 Zamawiającego. Zdolność patentowa wszystkich czterech (4) technologii (audyt) zostanie zbadana w zasięgu  międzynarodowym (w tym również krajowym), natomiast czystość patentowa 2 z ww. technologii zostanie zbadana w zasięgu krajowym. 
2.	Wykonawca przeprowadzi ww. audyt przy wykorzystaniu metod zwyczajowo stosowanych w tego rodzaju badaniach przy wykorzystaniu dostępnych baz danych. 
3.	Zamawiający udostępni Wykonawcy wszystkie posiadane dokumenty w swojej siedzibie przy ul. Żwirki i Wigury 61 lub wskaże Wykonawcy inny adres w Warszawie, pod którym dostępne są oczekiwane przez Wykonawcę dokumenty.
4.	Informacje zebrane w trakcie audytu zostaną ujęte w 6 osobnych sprawozdaniach z audytu („Sprawozdania”): 4 Sprawozdaniach dotyczących zdolności patentowej (odrębnie dla każdej z technologii) oraz 2 Sprawozdaniach dotyczących czystości patentowej (odrębnie dla każdej z dwóch wskazanych przez Zamawiającego technologii). W Sprawozdaniach wskazane zostaną metody przeprowadzenia audytu przez Wykonawcę oraz zostaną wyczerpująco udzielone odpowiedzi na zagadnienia wskazane w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 2.1 do umowy. Miejscem złożenia Sprawozdań jest Warszawski Uniwersytet Medyczny, Biuro Prawne, pok. 624, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa. 
5.	W przypadku skorzystania z prawa opcji Zamawiający zleci Wykonawcy:
a)	przygotowanie maksymalnie 2 (dwóch) zgłoszeń patentowych krajowych w tym: opracowanie opisu wynalazku, zastrzeżeń patentowych i skrótu opisu oraz dokonanie zgłoszenia w Urzędzie Patentowym RP (dalej „UPRP”) wynalazków (co do których badanie czystości patentowej wykazało czystość patentową i zdolność patentową potwierdzoną Sprawozdaniami); 
b)	przygotowanie maksymalnie 4 (czterech) międzynarodowych zgłoszeń patentowych PCT za pośrednictwem UPRP, w tym: opracowanie opisu wynalazku, zastrzeżeń patentowych i skrótu opisu oraz dokonanie zgłoszenia wynalazków (co do których badanie czystości patentowej wykazało czystość patentową i zdolność patentową potwierdzoną Sprawozdaniami).
6.	Koszty zgłoszenia, prowadzenia postępowania i utrzymywania ochrony ponosi Zamawiający. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem (nie później niż na 4 dni robocze) o wysokości opłat urzędowych za zgłoszenie/a, numerach rachunków bankowych oraz tytule opłaty. 
7.	Wykonawca zobowiązuje się udzielać Zamawiającemu wszelkich konsultacji w zakresie wymogów formalnych UPRP.
  8.	Osobami wyznaczonymi do uzgodnień będących przedmiotem umowy, w tym do odbioru Sprawozdania są:
ze strony Zamawiającego …………………., tel. …………….., 
fax. …………………., e-mail: …………………………….         
ze strony Wykonawcy …………….………., tel. …………….., 
fax. …………………., e-mail: …………………………….                              
9.	W toku realizacji umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wizyt w siedzibie Zamawiającego lub pod innym adresem w Warszawie wskazanym przez Zamawiającego bez dodatkowych opłat.
10.	Potwierdzeniem należytego wykonania poszczególnych usług/usługi jest protokół odbioru podpisany przez osobę wskazaną w umowie jako upoważnioną ze strony Zamawiającego oraz przez Wykonawcę, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do umowy. Przedmiotem odbioru będą Sprawozdania, a w przypadku wyboru usług objętych prawem opcji zgłoszenia potwierdzone pieczątką UPRP.
§ 5. 
Terminy realizacji
Przeprowadzenie badania czystości patentowej i zdolności patentowej 4 technologii opracowanych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, o których mowa w § 1 lit. a)  zostanie wykonane w terminie 30 dni od daty zawarcia niniejszej umowy, jednak nie później niż do dnia 15.03.2013r.
	W przypadku zlecenia Wykonawcy usług, o których mowa w § 1 lit. b) i c) objętych prawem opcji, usługi te zostaną wykonane do 10.04.2013 r., z zastrzeżeniem że Zamawiający zleci ich wykonanie nie później niż do dnia 20.03.2013r.
	W przypadku niedochowania przez Zamawiającego ww. terminów Wykonawca jest uprawniony do wykonania usługi w terminie przedłużonym o taką liczbę dni w jakiej Zamawiający wykonał spóźnione zobowiązanie do przedłożenia Wykonawcy kompletu dokumentów tj. o liczbę dni opóźnienia liczonych od daty 15.03.2013r., chyba że opóźnienie w dostarczeniu Wykonawcy kompletu dokumentów nastąpiło z winy Wykonawcy.  

§ 6.
Warunki płatności
1.	Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za przedmiot umowy, w terminie do 30 dni od daty złożenia w Kancelarii Zamawiającego, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, pokój 009, oryginału prawidłowo wystawionej faktury/faktur VAT.
2.	Podstawą wystawienia faktury VAT będzie podpisany bez uwag protokół odbioru. 
3.	Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia i przekazania faktury VAT w terminie 7 dni od daty sporządzenia każdego protokołu. Protokół odbioru winien być złożony przez Wykonawcę w Biurze Prawnym, pok. 624, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa lub łącznie z fakturą.
4.	Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy nr ………………….. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5.	W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia w zapłacie.
6.	Zobowiązanie Zamawiającego dotyczy należności określonej w umowie. Jeżeli należność naliczona na fakturze VAT Wykonawcy przewyższy cenę uzgodnioną, Zamawiający dokona zapłaty jedynie do ceny uzgodnionej, a Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego wystawienia faktury korygującej.
§ 7.
Kary umowne
1.	 Zamawiający ma prawo do naliczenia następujących kar umownych:
1)	Karę umową stanowiącą 0,2% wartości zamówienia oznaczonej w pkt. 1 kalkulacji szczegółowej Załącznika nr 1.1 – za każdy dzień opóźnienia w złożeniu Zamawiającemu któregokolwiek Sprawozdania;
2)	Karę umową stanowiącą 0,2% wartości zamówienia oznaczonej w pkt. 2 kalkulacji szczegółowej Załącznika nr 1.1 – za każdy dzień opóźnienia w złożeniu Zamawiającemu któregokolwiek Sprawozdania;
3)	Karę umowną stanowiącą 0,2% wartości zamówienia oznaczone w pkt. 3 kalkulacji szczegółowej Załącznika nr 1.1 – za każdy dzień opóźnienia w złożeniu Zamawiającemu któregokolwiek zgłoszenia patentowego.
4)	Karę umowną stanowiącą 0,2% wartości zamówienia oznaczone w pkt. 3 kalkulacji szczegółowej Załącznika nr 1.1 – za każdy dzień opóźnienia w złożeniu Zamawiającemu któregokolwiek zgłoszenia patentowego.
2.  Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kary umownej, bezpośrednio przy zapłacie  faktury VAT dotyczącej realizacji przedmiotu umowy.
 
§ 8.
Postanowienia końcowe
1.	Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione przez Wykonawcę na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody  Zamawiającego.
2.	Mając na uwadze postanowienia art. 144 ust. 1 ustawy, zakazujące istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, z zastrzeżeniem przewidywanych okoliczności określonych przez Zamawiającego w treści ogłoszenia o zamówieniu lub SIWZ, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 
3.	  Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4.	W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym przepisy ustawy - Kodeks cywilny z zastrzeżeniem przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych.
5.	W przypadku konfliktu między postanowieniami niniejszej umowy, a załączonymi dokumentami, postanowienia niniejszej umowy posiadają pierwszeństwo, w zakresie, 
w jakim umowa jest w stanie to określić. 
6.	Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać ugodowo, a w przypadku braku porozumienia w terminie 14 dni rozstrzygać w drodze postępowania sądowego przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.
7.	Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla Wykonawcy i trzech dla Zamawiającego. 

WYKONAWCA :							ZAMAWIAJĄCY:

Załącznik nr 3 do umowy

PROTOKÓŁ ODBIORU

Numer umowy: AEZ/365/S-299/……/2012				
Symbol jednostki docelowej (nazwa i adres): 
………………………………………………….
ul. ……………………………………
tel.: ...................	faks: .................................
Przedmiot odbioru:
 .............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................


 Zamówienia zostało wykonane prawidłowo wg wytycznych umowy wraz z Załącznikami
Uwagi:....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 


Pieczęć Zamawiającego 








Pieczęć Wykonawcy
Podpis i pieczątka osoby upoważnionej 
Ze strony Zamawiającego








Podpis Wykonawcy
UWAGA: Powyższy protokół podpisany „bez zastrzeżeń” jest podstawą do wystawienia faktury VAT.

