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Załącznik Nr 7.2-4
Usługi prawne w zakresie praw własności przemysłowej i praw autorskich w podziale na pakiety:
Pakiet 2: Usługa prawna w zakresie analizy i zaopiniowania regulacji wewnętrznych Zamawiającego dotyczących  własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych oraz komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych;
Pakiet 3: Usługa prawna w zakresie analizy i zaopiniowania regulacji wewnętrznych Zamawiającego z punktu widzenia prawnie dopuszczalnych metod transferu technologii Zamawiającego do gospodarki;
Pakiet 4: Usługa prawna w zakresie ustalenia optymalnych metod wyceny wartości niematerialnych i prawnych dla potrzeb transferu technologii Zamawiającego do gospodarki
		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 doradztwa prawnego w zakresie:
dot. Pakietu 2: Przeprowadzenie badania nw, dokumentów w zakresie prawidłowości zarządzania własnością intelektualną oraz sporządzenie opinii prawnej, ze wskazaniem kwestii problemowych oraz propozycję rozwiązań prawnych, w szczególności w:
	regulacjach wewnętrznych Zamawiającego, zwanych dalej Regulaminami w zakresie własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych oraz komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych;
	wzorów umów o pracę w zakresie ochrony prawno-autorskiej oraz przestrzegania zasad wynikających z Regulaminów, 

wzorów umów cywilnoprawnych w związku z ochroną prawno-autorską oraz zasad wynikających z Regulaminów; 
	umów licencyjnych i o zarządzenia wynikami badań, których stroną jest Zamawiający,
wzoru umowy konsorcjum, w tym konsorcjum naukowego;
Analizie będą podlegały dokumenty wyszczególnione w Załączniku nr 2.2,  stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.
dot. Pakietu 3: Sporządzenia opinii prawnej, której przedmiotem będzie wskazanie prawnie dopuszczalnych metod transferu technologii Zamawiającego do gospodarki, zawierającej propozycję  zmian regulacji wewnętrznych Zamawiającego, tj. Statutu, Regulaminów, Zarządzeń Rektora, Zarządzeń Kanclerza, itp.) w celu zapewnienia możliwości optymalnego wykorzystania metod transferu technologii Zamawiającego do gospodarki; 
dot. Pakietu 4: Sporządzenia opinii prawnej, której przedmiotem będzie wskazanie optymalnych z prawnego i ekonomicznego punktu widzenia metod wiarygodnej wyceny wartości niematerialnych i prawnych dla potrzeb procesu transferu technologii Zamawiającego do gospodarki;
zgodnie z ofertą z dnia .................. 2012 r., stanowiącą załącznik nr 1.2/1.3/1.4  do umowy.
§ 2.
Cena
Maksymalne wynagrodzenie z tytułu należytego wykonania  umowy strony ustalają na ....................... zł brutto (słownie: ................................................), w tym podatek VAT ....... % w kwocie  ................. zł.
	Cena pokrywa wszelkie koszty i wydatki Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu umowy. 
§ 3.
Oświadczenia Stron 
Zamawiający udostępni Wykonawcy wszystkie posiadane dane, informacje i dokumenty dotyczące przedmiotu opinii prawnych.
	Udostępnienie materiałów do sporządzenia opinii prawnej będzie dokonywane w siedzibie Zamawiającego przy ul. Żwirki i Wigury 61; 02-091 Warszawa, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym. 
	Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do świadczenia pomocy prawnej, w tym sporządzania opinii prawnych.
	Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej i sporządzaniu opinii prawnych w przedmiocie określonym niniejszą umową oraz że wykona zobowiązania wynikające z niniejszej umowy z najwyższą starannością i zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą.
	Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich informacji, danych i dokumentów pozyskiwanych w toku i w związku z realizacją niniejszej umowy.

§ 4.
Realizacja umowy
Wykonawca sporządzi opinię prawną w oparciu o analizę danych, informacji i dokumentacji udostępnionych przez Zamawiającego według zakresu wskazanego w Załączniku nr … do umowy. 
Analiza danych, informacji i dokumentacji udostępnionych przez Zamawiającego a następnie sporządzenie opinii przez Zamawiającego zostanie zrealizowane w terminie 21 dni od daty zawarcia niniejszej umowy.
	Osobami wyznaczonymi do uzgodnień w sprawie udostępnienia danych, informacji i dokumentacji Zamawiającego będących przedmiotem umowy, w tym do przekazania i odbioru opinii prawnych są:
ze strony Zamawiającego …………………., tel. …………….., 
fax. …………………., e-mail: …………………………….         
	ze strony Wykonawcy …………….………., tel. …………….., 
fax. …………………., e-mail: …………………                              
	W toku realizacji umowy Wykonawca bez dodatkowych opłat będzie zobowiązany do wizyt w siedzibie Zamawiającego w celu zapoznania się z danymi, informacjami i dokumentami będącymi przedmiotem analizy lub opinii prawnej, przy czym Zamawiający dołoży starań, aby komplet ww. danych, informacji i dokumentów został udostępniony Wykonawcy już w trakcie pierwszej wizyty.

§ 5. 
Warunki płatności
Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty wynagrodzenia po realizacji przedmiotu umowy, określonego w §1 ust. 1, 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 VAT.
Podstawą wystawienia faktury VAT będzie protokół odbioru opinii prawnej podpisany bez uwag przez osobę wskazaną przez Zamawiającego w § 4 ust. 3 umowy. 
	Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia i przekazania faktury VAT w terminie 7 dni od daty sporządzenia 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.
Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy nr ………………….. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia w zapłacie.
	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.

§ 6.
Kary umowne
Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej stanowiącej 0,2% wartości zamówienia – za każdy dzień opóźnienia sporządzenia opinii prawnej z winy Wykonawcy.
2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kary umownej, bezpośrednio przy zapłacie  faktury VAT dotyczącej realizacji przedmiotu umowy.
 
§ 7.
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 2 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.

