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Projekt umowy z rzecznikiem patentowym 

 

zawarta w dniu ....................... 2019 r. pomiędzy: 

Instytutem Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”, instytutem badawczym, 

90-505 Łódź, ul. M. Skłodowskiej – Curie 3, NIP: 724-000-02-10, Regon: 

000047504, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez: 

Dyrektora – dr hab. inż. Marcina Struszczyka, 

a 

rzecznikiem patentowym................................................................................................ 

prowadzącym Biuro Rzecznika Patentowego w ............................................................ 

........................................................................................................................................ 

NIP………………………. REGON……………………….zwanym dalej Wykonawcą. 

 

w wyniku wyboru Wykonawcy na podstawie przeprowadzonego ofertowania 

(ogłoszenie na stronie     ITB     „MORATEX”) przy    zastosowaniu art. 4 pkt. 8 

Ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - 

Dz. U. z 2018, poz. 1986 z późn. zm.). 

 

§1. 

Przedmiot umowy 

Przedmiotem umowy jest kompleksowa obsługa w zakresie własności 

przemysłowej, dla wyrobów i technologii odzieży, materiałów włókienniczych, 

kompozytów, wyrobów ochronnych, środków ochrony indywidualnej w tym 

w szczególności wyrobów stosowanych w obszarze obronności i bezpieczeństwa, 

m.in.: 

a) świadczenie pomocy prawnej i technicznej zgodnie z Ustawą z dnia 11 kwietnia 

2001 r. o rzecznikach patentowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2106 ze zm.), 

b) prowadzenie na bieżąco rozeznania stanu techniki i technologii na podstawie 

literatury patentowej, 

c) prowadzenie rozeznania chronionych lub zgłoszonych do ochrony przez osoby 

trzecie rozwiązań technicznych i technologicznych, 

d) badanie czystości patentowej opracowanych rozwiązań celem eliminacji ryzyka 

nieświadomego naruszenia praw własności przemysłowej, 

e) badanie czystości i zdolności patentowej z twórcami nowych rozwiązań w celu 

zapewnienia maksymalnej ich ochrony oraz uniknięcia kolizji z prawami osób 

trzecich, 

f) badanie zdolności patentowej oraz ustalenie zakresu ochrony patentowej 

rozwiązania technicznego lub określonego wzoru, 

g) podejmowanie działań mających na celu uzyskanie ochrony na nowo 

opracowane wyroby i technologie wyrobów powstałych w trakcie realizacji 

projektów, 

h) zapewnienie ustawowych praw twórców i współtwórców projektów 

wynalazczych, 

i) reprezentowanie ITB „MORATEX” w urzędach patentowych (krajowych oraz 
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europejskich) oraz innych organach i przedsiębiorców w sprawach dotyczących 

ochrony własności przemysłowej, 

j) walidacje patentów, 

k) monitorowanie terminów wnoszenia opłat urzędowych oraz terminowe 

wnoszenie opłat urzędowych w ramach postępowań, po wcześniejszym 

uzgodnieniu z Zamawiającym, 

l) udzielanie porad i sporządzanie opinii z zakresu ochrony własności przemysłowej. 

m) przygotowanie dokumentacji do urzędów patentowych oraz innych instytucji 

zajmujących   się   ochroną   praw   własności   intelektualnej   i   przemysłowej   

w związku z ochrona patentową. 

n) udzielanie informacji na temat stanu danego postępowania patentowego na 

każde żądanie Zamawiającego. 

o) informowanie o konieczności podjęcia decyzji o wejściu w kolejną fazę procedury 

patentowej ze wskazaniem terminów i możliwości rozwiązań, wraz z ich 

interpretacją, a także podaniem wysokości opłat urzędowych z tym związanych. 

 

§2. 

Zobowiązania i świadczenia stron. 

1. Wykonawca oświadcza, iż: 

a) posiada prawo wykonywania zawodu rzecznika patentowego i jest wpisany 

na listę rzeczników patentowych prowadzoną przez Urząd Patentowy RP, 

b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy 

świadczeniu pomocy w sprawach własności przemysłowych, 

c) posiada wiedzę, doświadczenie i kwalifikowanie do wykonania przedmiotu 

umowy, 

d) przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za prawidłowość wykonania 

Przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z najwyższą 

starannością, przy uwzględnieniu zawodowego charakteru oraz zakresu 

działalności Zamawiającego i zwyczajów stosowanych w obrocie 

gospodarczym, w sposób gwarantujący pełne i niezwłoczne zabezpieczenie 

praw Zamawiającego. 

3. Wykonawca nie ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialności, jeśli pomimo 

dołożenia należytej zawodowej staranności, nie zostanie udzielony patent, nie 

dotyczy to jednak przypadku, gdy Urząd Patentowy RP odrzuci Zgłoszenie ze 

względów formalnych lub zostanie wykazane zaniedbanie Wykonawcy. 

4. Za ewentualne skutki prawne i finansowe wynikające z niedotrzymania terminów 

postępowania patentowego, odpowiedzialność ponosi ta strona, która swoim 

postępowaniem spowodowała zaniedbanie wykonania obowiązków. 

5. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy zlecenia cząstkowe. 

6. Wyniki pracy każdego zlecenia Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu 

w formie papierowej i elektronicznej. 

7. Termin rozpoczęcia usługi Strony ustalają na dzień podpisania umowy, a jej 

zakończenie nastąpi po 24 miesiącach. 
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§3 

Wartość umowy 

Stawka netto za 1 miesiąc świadczenia usługi wynosi… zł (słownie …zł) 

Całkowita wartość brutto umowy wynosi … zł (słownie …zł) 

 

§4 

Warunki płatności 

Wynagrodzenie będzie wypłacane co miesiąc z dołu, w terminie 14 dni od daty 

doręczenia poprawnie wystawionej faktury. 

 

§5 

Zwrot dokumentacji 

Wykonawca, w terminie do dnia zakończenia obowiązywania umowy przekaże, 

protokolarnie, Zamawiającemu wszelkie będące w dyspozycji Wykonawcy 

dokumenty, materiały, notatki i opracowania uzyskane lub sporządzone w związku z 

wykonywaniem przedmiotu umowy. Dotyczy to także wszelkich informacji, danych, 

dokumentów utrwalonych w innej niż pisemna postaci, a w szczególności w formie 

zapisu elektronicznego na dyskach przenośnych, płytach CD lub DVD, bez 

zabezpieczeń hasłowych. 

 

§ 6 

Kary umowne 

1. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w przekazaniu Zamawiającemu wszelkich 

dokumentów, materiałów, notatek i opracowań, o których mowa w § 5 niniejszej 

umowy, bez względu na rodzaj formy w jakiej zostały sporządzone, Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 000,00 zł (słownie złotych 

jeden tysiąc 00/100) za każdy dzień opóźnienia.  

2. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 

80 000 zł za każde naruszenie zakazu, o którym mowa w § 7 ust. 2 i 3 umowy. 

3. Zapłata kary umownej nie wyłącza żądania odszkodowania przenoszącego 

wysokość zastrzeżonej kary umownej. 

 

§7 

Zasady etycznego postępowania 

1. Wykonawca oświadcza, że znane mu są regulacje dotyczące zachowania 

tajemnicy przedsiębiorstwa i tajemnicy danych osobowych, wynikające z przepisów 

prawa i zobowiązuje się do ich ścisłego i bezterminowego przestrzegania, również 

po rozwiązaniu umowy. Tajemnica przedsiębiorstwa może mieć charakter 

techniczny, technologiczny, handlowy lub organizacyjny. Tajemnicą jest 

informacja, która nie została ujawniona do wiadomości publicznej, w stosunku do 

tej informacji podjęto niezbędne działania mające na celu zachowanie poufności 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji 

uzyskanych w związku z realizacją Przedmiotu umowy również po rozwiązaniu 
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umowy, w szczególności zobowiązuje się: 

a) do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich poufnych informacji uzyskanych 

od Zamawiającego, niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich 

źródła, 

b) do wykorzystania uzyskanych od Zamawiającego wszelkich informacji 

jedynie w celach realizacji postanowień niniejszej umowy, 

c) do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu ochrony powierzonych 

sobie informacji przed bezprawnym wykorzystaniem, rozpowszechnieniem 

lub publikacją,  

d) do niekopiowania, niepowielania jakiejkolwiek części informacji uzyskanych 

od Zamawiającego, z wyjątkiem uzasadnionej potrzeby dla celów realizacji 

Przedmiotu niniejszej umowy, 

e) do niedziałania na szkodę Zamawiającego. 

3. Wykonawca oświadcza, że ani w okresie obowiązywania umowy ani też po jej 

wygaśnięciu/rozwiązaniu nie będzie rozpowszechniać, ujawniać ani 

wykorzystywać również takich informacji, które nie stanowią tajemnicy 

przedsiębiorstwa Zamawiającego, ale których rozpowszechnianie, ujawnianie lub 

wykorzystywanie mogłoby w jakikolwiek sposób zaszkodzić wizerunkowi 

Zamawiającego lub w inny sposób wyrządzić szkodę Zamawiającemu. 

4. Wykonawca oświadcza, że jest świadomy odpowiedzialności karnej i cywilnej za 

czyny nieuczciwej konkurencji określonej w Ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1010). 

 

 

§8 

Autorskie prawa majątkowe 

1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia które 

otrzyma za wykonanie czynności, o których mowa w § 1 umowy, wszystkie 

autorskie prawa majątkowe do wykonanego Przedmiotu umowy tj. do 

opracowań/dokumentów, które stworzy w okresie obowiązywania niniejszej 

umowy, a które dotyczą Przedmiotu umowy i działalności Zamawiającego. 

Wykonawca wyraża zgodę na to, że powyższe opracowania/dokumenty 

(włącznie z prawem do ich wykorzystania, opracowania i przerabiania) stanowić 

będą własność Zamawiającego, bez konieczności zawierania odrębnej umowy 

w tym zakresie. 

2. W ramach realizacji niniejszej postanowień niniejszej umowy i otrzymanego 

wynagrodzenia Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa 

majątkowe do wykonanego przedmiotu umowy na następujących polach 

eksploatacji: 

a) swobodne używanie przez Zamawiającego, 

b) swobodne wykorzystywanie w części lub w całości przez Zamawiającego, 

oraz prawo łączenia z innymi dziełami, opracowania przez dodanie różnych 

elementów, uaktualnianie, modyfikację, tłumaczenie na różne języki, zmianę 

barw, okładek, wielkości i treści całości lub części, 
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c) swobodny obrót oryginałem lub kopią, 

d) swobodne zwielokrotnianie (kopiowanie) przez Zamawiającego dowolną 

techniką, 

e) swobodne utrwalanie, wprowadzanie do pamięci komputerów i serwerów 

sieci komputerowych przez Zamawiającego, 

f) swobodne rozpowszechnianie utworu, publiczne wykonanie, wystawienie, 

wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne 

udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w 

miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

3. Wykonawca udziela Zamawiającemu prawa do dokonywania wszelkich zmian i 

przeróbek w Przedmiocie umowy, w tym do wykorzystania ich w częściach lub 

całości oraz łączenia z innymi projektami (prawa zależne). 

4. Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do udzielania zgody na 

wykonywanie autorskich praw zależnych do Przedmiotu umowy, o którym 

mowa w ust. 1. 

5. Wykonawca oświadcza, że wykonany przez Wykonawcę Przedmiot umowy 

będzie wolny od jakichkolwiek obciążeń i praw osób trzecich, oraz zobowiązuję 

się, iż w przypadku zgłoszenia wobec Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń z 

tytułu naruszenia praw autorskich lub pokrewnych tych osób, praw własności 

intelektualnej albo dóbr osobistych, na każde wezwanie Zamawiającego 

przedstawi wszystkie posiadane informacje pomocne do wyjaśnienia faktów 

podnoszonych w roszczeniu. W razie stwierdzenia, że Wykonawca 

rzeczywiście naruszył prawa autorskie lub pokrewne, prawa własności 

intelektualnej albo dobra osobiste osoby trzeciej, Zamawiający może zażądać, 

aby Wykonawca pokrył roszczenia takiej osoby trzeciej, a także aby zwrócił 

Zamawiającemu poniesione przez niego koszty obrony przed tymi 

roszczeniami. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do wstąpienia w miejsce 

Zamawiającego do ewentualnego procesu sądowego. 

 

§9 

Rozwiązanie umowy 

1. Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem jednomiesięcznego 

terminu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontrolowania sposobu wykonania 

postanowień umowy i w tym celu Wykonawca zobowiązuje się zapewnić mu wgląd 

w wykonanie umowy na każdym jej etapie. 

3. Jeżeli okaże się, że przedmiot umowy będzie wykonywany w sposób wadliwy lub 

sprzeczny z umową, Zamawiający może zażądać zmiany sposobu wykonania 

umowy i wyznaczyć w tym celu odpowiedni termin. 

4. Po bezskutecznym upływie terminu wymienionego w ust. 3, jeśli Wykonawca nadal 

nie wywiązuje się ze zobowiązań, określonych niniejszą umową, Zamawiający 

może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia. 
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§10 

Podstawy prawne. Rozstrzyganie sporów. 

1. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego, ustawy o rzecznikach patentowych. 

2. Sądem właściwym jest sąd miejscowo właściwy dla Zamawiającego 

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy muszą być dokonane w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności  

4. Umowa sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po każdej ze 

stron. 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 

 


