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Zał. nr 5 do SIWZ 

Nr sprawy KZP-2140-2/13 

OGÓLNE WARUNKI UMOWY 

UMOWA 

DOP……. 

Zawarta w dniu …………..2013 roku 

 

Pomiędzy Instytutem Inżynierii Chemicznej PAN z siedzibą w Gliwicach przy ul. 
Bałtyckiej 5,  

REGON 000564694, NIP 631-011-22-39, zwanym dalej „Zamawiającym” który 
reprezentuje: 

prof. dr hab. inż. Krzysztof Warmuziński - Dyrektor Instytutu 

mgr  Barbara Sadkowska – Główna Księgowa 

a firmą …………… z siedzibą  w …………….. przy ul ……………., 

REGON: ……………, NIP: …………….., KRS: ……………..,  którą reprezentuje  

……………………………. 

…………………………….. 

zwaną dalej „Wykonawcą” . 

§ 1.  

Postanowienia ogólne 

Umowa została zawarta na zasadach wynikających z P.z.p (Dz. U. z 2010r. Nr 113, 
poz. 759 z p. zm.). 

Przedmiot umowy jest realizowany jako: 

 Zagraniczna ochrona patentowa do krajowego zgłoszenia patentowego P-394701 na 
„Sposób utylizacji niskostężonych mieszanek: składnik palny – powietrze ze 
stabilnym odbiorem energii cieplnej i urządzenie rewersyjne do realizacji tego 
sposobu” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 
lata 2007-2013, Priorytet 1, Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie 1.3 
Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki 
naukowe, Poddziałanie 1.3.2 Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w 
jednostkach naukowych w wyniku prac B+R, umowa  Nr UDA-POIG.01.03.02-24-
044/11-00,    
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§ 2. 

Przedmiot umowy 

Przedmiotem umowy jest świadczenie usług patentowych polegające na: 

1. Dokonaniu skutecznych zgłoszeń (tzn. efektywnego przyjęcia przez urząd 
patentowy danego kraju wysłanego zgłoszenia) patentowych wynalazku „Sposób 
utylizacji niskost ężonych mieszanek: składnik palny – powietrze ze 
stabilnym odbiorem energii cieplnej i urz ądzenie rewersyjne do realizacji 
tego sposobu ” w następujących krajach: 

- Australia 
- Kanada 
- Chiny 
- Rosja 
- Ukraina 

 w nieprzekraczalnym terminie do 15.10.2013.  

W szczególności dokonanie zgłoszenia powinno obejmować: 

- Wybór pełnomocników zagranicznych do prowadzenia postępowań. 

- Tłumaczenie zgłoszeń patentowych na języki urzędowe krajów, w których 
będą dokonywane zgłoszenia i prowadzenie korespondencji z 
pełnomocnikami zagranicznymi. 

- Dokonanie skutecznych zgłoszeń (tzn. efektywnego przyjęcia przez urząd 
patentowy danego kraju wysłanego zgłoszenia) i następnie kontynuacja 
działań po przyjęciu zgłoszenia w urzędach patentowych Australii, Kanady, 
Chin, Rosji i Ukrainy.  

Zgłoszenia należy dokonać na podstawie dokumentacji z pierwszeństwa 
polskiego P-394701 na „Sposób utylizacji niskostężonych mieszanek: składnik 
palny – powietrze ze stabilnym odbiorem energii cieplnej i urządzenie rewersyjne 
do realizacji tego sposobu” oraz rejestracji PCT o numerze PCT/PL2011/000128 
(Nr publikacji: WO 2012148294 A2). 

2. Obsłudze postępowania patentowego ww. wynalazku w krajach wskazanych 
powyżej, trwająca od momentu dokonania zgłoszenia do  30.06.2015.  

Przez obsługę postępowania patentowego należy rozumieć skuteczną reakcję, w 
wymaganych terminach, na otrzymywane z zagranicznych urzędów patentowych 
informacje i wezwania, w tym między innymi: 

- ustosunkowanie się do wyników poszukiwań patentowych; 
- opracowanie odpowiednich zmian i zastrzeżeń patentu lub opisu 

patentowego, zwłaszcza przez ich dostosowanie do wymagań przepisów 
prawa patentowego danego kraju; 

- działania w reakcji na zgłaszane protesty; 
- wezwania do zapłaty. 

Wykonawca zobowiązany jest do stałego kontaktu z Zamawiającym za 
pośrednictwem drogi elektronicznej, faksem lub w formie pisemnej, w momencie 
wpłynięcia do Wykonawcy jakiejkolwiek korespondencji pochodzącej z urzędu  
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patentowego danego kraju lub od podmiotu działającego w imieniu Wykonawcy 
przed urzędem patentowym danego kraju. 

§ 3. 

Warunki realizacji przedmiotu umowy 

1. W toku wykonywania umowy wykonawca składać będzie zamawiającemu 
informacje z wykonania zgłoszeń patentowych w każdym z krajów wraz z 
dołączonymi do niego: 

1) dokumentami i opracowaniami, jakie zostały wytworzone i złożone w 
poszczególnym kraju, a także wszystkimi dokumentami wydanymi wykonawcy 
lub podmiotowi działającemu z jego upoważnienia przed urzędem danego 
kraju na etapie przygotowania (opracowania) i dokonania zgłoszenia 
patentowego wynalazku; 

2) pochodzącym od urzędu danego kraju dokumentem stanowiącym 
potwierdzenie dokonania (przyjęcia) zgłoszenia patentowego wynalazku.  

Wskazany dokument musi zawierać datę i numer przyjęcia zgłoszenia patentowego 
wynalazku w danym kraju.  

2. W toku wykonywania umowy Wykonawca składać będzie Zamawiającemu 
informacje z obsługi patentowej wraz z dołączonymi do niego wszelkimi 
dokumentami dotyczącymi sprawy. 

3. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2 podlegają przedłożeniu na piśmie. 
Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1) i 2) wykonawca przedłoży w 
oryginale lub formie elektronicznej, kopii potwierdzonej przez Wykonawcę.  

§ 4 

Płatności 

1. Z tytułu dokonania skutecznych zgłoszeń patentowych, Wykonawca otrzyma 
wynagrodzenie brutto w następujących wysokościach: 

- Australia ……………………………… 

- Kanada ……………………………….. 

- Chiny…………………………………... 

- Rosja…………………………………... 

- Ukraina………………………………… 
2. Z tytułu obsługi patentowej Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie brutto za 

przeprowadzoną i zakończoną w danym kraju sprawę w wysokości wskazanej w 
ofercie  wraz z formularzem cenowym, której kopia stanowi integralną część 
umowy, nie większej niż…… 

3. Rozliczenia za obsługę patentową, odbywać się będą w oparciu o faktyczną ilość 
przeprowadzonych spraw w każdym kraju. Wyczerpanie limitu spraw w danym 
kraju (dwie sprawy) nie zwalnia wykonawcy z obowiązku podjęcia działań w 
przypadku pojawienia się kolejnej sprawy w tym kraju. Dlatego też wycena spraw 
w powinna być dokonana z należytą starannością, ponieważ Zamawiający na 
realizację wszystkich zadań (spraw) związanych z obsługą zgłoszeń patentowych  
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nie przeznaczy kwoty wyższej niż to wynika ze złożonej oferty. 

4. Zamawiający będzie regulował wynagrodzenie wykonawcy na podstawie 
prawidłowo wystawianych faktur za usługę patentową (dokonanie skutecznych 
zgłoszeń patentowych) oraz za obsługę patentową. 

5. Regulowanie opłat urzędowych odbywać się będzie w następujący sposób:  
A. Wyznaczone przez urzędy patentowe w danym kraju opłaty urzędowe w 

związku z przyjęciem lub rozpatrzeniem zgłoszeń patentowych pokrywać 
będzie Zamawiający, 

B. Jeżeli zgodnie z procedurą postępowania przed tymi urzędami wnoszenie tych 
opłat jest wymagane za pośrednictwem Wykonawcy lub innego podmiotu, 
Zamawiający oprócz opłat pokryje również poniesione przez Wykonawcę lub 
inny podmiot koszty konieczne na dokonanie opłat. Jako koszty konieczne 
Zamawiający uzna jedynie koszty zakupu walut, w których przyjmowane są 
ww. opłaty. 

C. W przypadku, gdy ww. opłaty będą dokonywane bezpośrednio przez 
Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu dane 
niezbędne dla prawidłowego ich wniesienia, w szczególności dane o 
wysokości opłat, sposobu i miejsca ich wniesienia, a także dane rachunku 
bankowego, na który należy dokonać przelewu. W przypadku nie wykonania 
przez Wykonawcę powyższego obowiązku, jak również w przypadku 
przekazania Zamawiającemu nieprawidłowych informacji, wszelkie skutki z 
tym związane, w szczególności prowadzące do nie przyjęcia zgłoszenia, 
obciążają Wykonawcę. 

D. Kwoty należne na podstawie § 4 pkt 5 lit. B przekazywane będą Wykonawcy. 
Przed przekazaniem Wykonawcy płatności o których mowa w § 4 pkt 5 lit. C 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu dane o wysokości wymaganej opłaty, 
a w odniesieniu do kosztów koniecznych, o których mowa w § 4 pkt 5 lit. B, 
dowody ich poniesienia. Jako dowód poniesienia kosztów koniecznych 
traktowany będzie w szczególności dokument bankowy ze wskazaniem kursu 
danej waluty oraz opłat bankowych z tytułu dokonania przelewu ww opłaty. 

6. Ceny netto nie ulegną zmianie w okresie obowiązywania umowy. 
7. Cena oferty jest ceną ostateczną, obejmującą wszystkie koszty zawiązane z 

realizacją przedmiotu zamówienia.  
8. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za faktycznie przeprowadzone skutecznie 

sprawy. 
9. W przypadku przeprowadzonej mniejszej ilości spraw niż podano to w 

dokumentacji przetargowej (służącej do przeprowadzenia porównania ofert), 
Wykonawca nie będzie rościł prawa do konieczności zapłaty za pozostałe sprawy. 

10. Zapłata będzie płatna na konto Wykonawcy, które zostanie wyspecyfikowane na 
fakturze. 

11. Podstawą wystawienia faktury za skuteczne zgłoszenie patentowe w danym kraju 
będzie przedstawienie przez Wykonawcę dokumentu pochodzącego od urzędu 
danego kraju potwierdzającego dokonanie zgłoszenia. 

12. Podstawą wystawienia faktury za obsługę patentową w danym kraju będzie 
dokument potwierdzający jej wykonanie. 

13. Płatność będzie dokonana w terminie 14 dni od daty otrzymania przez 
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 
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14. Opłaty urzędowe o których mowa w § 4 pkt 5 lit. B będą realizowane w terminie 

14 dni od otrzymania przez Zamawiającego niezbędnych dokumentów 
przesłanych przez Wykonawcę. 

15. Przez datę zapłaty rozumie się datę obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

§ 5. 

Zamawiającemu w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania 
umowy przez Wykonawcę przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy w 
całości lub w części według swojego wyboru. Zamawiający nie jest zobowiązany do 
wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu do wykonania umowy. 

§ 6. 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu każdorazowego 
opóźnienia w stosunku do terminu wskazanego w § 2 pkt 1 – w wysokości 200 
PLN, za każdy dzień zwłoki. 

2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę 
poszczególnej sprawy w ramach obsługi postępowania patentowego w danym 
kraju Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50% 
należnego wynagrodzenia zgodnie z ofertą Wykonawcy za prowadzenie sprawy 
w danym kraju.  

3. W przypadku odstąpienia od całości Umowy lub jej rozwiązania z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto o którym mowa w   
§ 4 pkt 1 i 2. 

4. W przypadku odstąpienia lub rozwiązania części umowy z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 
wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 pkt 1 i 2 
dla nie zrealizowanej części.  

5. Kary umowne stają się wymagalne z chwilą zaistnienia podstaw do ich 
naliczenia. 

6. Kary umowne określone w niniejszym paragrafie są od siebie niezależne i 
podlegają sumowaniu. 

7. Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
na zasadach ogólnych, gdyby powstała szkoda przekroczyła wysokość 
naliczonych kar umownych. 

§ 7. 

Dopuszczalne przypadki zmian w umowie 

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w 
przypadku wystąpienia jednej z okoliczności wymienionej poniżej: 
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1. Zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym  
wpływ na wartość przedmiotu zamówienia (np. zmiana podatku VAT).  

2. Zmiana danych stron ujawnionych w rejestrach publicznych. 

§ 8. 

Postanowienia końcowe 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać Umowę z najwyższą starannością, w sposób 
gwarantujący zabezpieczenie uprawnień patentowych Zamawiającego oraz 
uprawnień twórców (autorów) wynalazku.  

§ 9. 

Wykonawca jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji 
uzyskanych w związku z realizacją Umowy, w szczególności informacji mających lub 
mogących mieć znaczenie dla ochrony praw wyłącznych Zamawiającego lub 
twórców wynalazku.  

§ 10. 

Wszystkie zmiany w treści umowy wymagają pisemnej formy pod rygorem 
nieważności. 

§ 11. 

1. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie ma kodeks cywilny, 
ustawa PZP, a także inne, właściwe dla przedmiotu Umowy, przepisy prawa. 

2. Umowa podlega prawu polskiemu. 

3. Spory wynikające z Umowy będą rozstrzygane przez Sąd powszechny właściwy 
dla siedziby Zamawiającego. 

§ 12. 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: po jednym dla 
każdej ze stron. 

 

Zamawiający        Wykonawca 

 


