Załącznik nr 3

UMOWA nr

W dniu ……………………………… roku pomiędzy:
Instytutem Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie przy
ul. Kasprzaka 44/52, reprezentowanym przez:
- dr Piotra Lipkowskiego - Z-cę Dyrektora ds. Ogólnych
- Krystynę Jakubczak – Głównego Księgowego
zwanym dalej Zleceniodawcą,
a

firmą

………………….

z

siedzibą

w

…………………………………….,

reprezentowaną przez:
- …………………………………………..
zwaną dalej Zleceniobiorcą,

§ 1. Zakres i czas trwania umowy
1. Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania zlecenie polegające
na przygotowaniu zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym i zgłoszeniu
wynalazku w procedurze krajowej do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej
dotyczącego …………………………………………………………………………….
oraz na podejmowaniu uzgodnionych ze Zleceniodawcą czynności związanych z
kontynuacją postępowania zmierzającego do uzyskania ochrony prawno-patentowej
wynalazku oraz z utrzymywaniem jego ochrony prawno-patentowej (w przypadku
uzyskania prawa wyłącznego).
2. Niniejsza umowa zawarta jest na czas trwania postępowania zmierzającego do uzyskania
ochrony prawno-patentowej, utrzymywania oraz ochrony prawno-patentowej (w
przypadku uzyskania prawa wyłącznego) wynalazku wymienionego w punkcie 1.
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3. Każda ze Stron tej umowy może w dowolnym czasie ją rozwiązać w formie pisemnej z
zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia przypadającego na koniec
miesiąca kalendarzowego. Zleceniobiorca w dacie rozwiązania umowy przekaże
Zleceniodawcy kopię pełnej dokumentacji będącej w jego posiadaniu a związanej z
realizacją zlecenia.
4. Umowa może być rozwiązana bez zachowania okresu wypowiedzenia na mocy
porozumienia stron.
§ 2. Prawa i obowiązki Zleceniobiorcy
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonywać powierzone mu na podstawie umowy
czynności

profesjonalnie,

sumiennie,

z

zachowaniem

należytej

staranności

i z uwzględnieniem zawodowego charakteru wykonywanych czynności.
2. Zleceniobiorca może korzystać przy realizacji zleconych prac z usług osób trzecich,
ponosząc pełną odpowiedzialność za ich działania jak za swoje.
3. Zleceniobiorca zobowiązuje się na bieżąco informować Zleceniodawcę o podejmowanych
przez siebie czynnościach.
4. Strony ustalają, że osobą merytorycznie odpowiedzialną za realizację czynności objętych
niniejszą

umową

ze

strony

Zleceniobiorcy

jest

Rzecznik

Patentowy

……………………………………………..
§ 3. Prawa i obowiązki Zleceniodawcy
1. Zleceniodawca zobowiązuje się współpracować z należytą starannością ze Zleceniobiorcą,
w tym w szczególności:
a) przekazywać Zleceniobiorcy, w uzgodnionych terminach, wszelkie informacje,
dokumenty i materiały potrzebne do prawidłowego wykonania zlecenia;
b) terminowo zatwierdzać wszelkie dodatkowe ustalenia ze Zleceniobiorcą;
c) przekazywać Zleceniobiorcy informacje o wszelkich zmianach siedziby, adresu, danych
kontaktowych, danych osób merytorycznie odpowiedzialnych za realizację czynności
objętych niniejszą umową ze strony Zleceniodawcy.
2. Strony ustalają, że osobą merytorycznie odpowiedzialną za realizację czynności
objętych

niniejszą

umową

ze

strony

Zleceniodawcy

………………………………………………………………...
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jest:

3. Jako podstawową formę komunikacji pomiędzy Zleceniobiorcą i Zleceniodawcą
w realizacji niniejszej Umowy, Strony określają korespondencję za pośrednictwem
sieci Internet, w szczególności poprzez pocztę elektroniczną.
§ 4. Odpowiedzialność
1. Zleceniobiorca ponosi względem Zleceniodawcy odpowiedzialność z tytułu niewykonania
lub nienależytego wykonania zobowiązań zawartych w niniejszej umowie.

§ 5. Poufność
Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy, zgodnie z zasadami etyki
zawodowej profesjonalnego pełnomocnika, wszystkich poufnych informacji uzyskanych od
Zleceniodawcy w związku z niniejszą umową, chyba że udzielenie informacji osobie trzeciej
jest niezbędne w celu wykonania zlecenia, a osoba trzecia podpisała zobowiązanie do
zachowaniu jej w poufności. Za informację poufną w rozumieniu niniejszej umowy uważa się
każdą informację nieujawniona do wiadomości publicznej, niezależnie od charakteru
handlowego, organizacyjnego lub jakiegokolwiek innego. Nie stanowi naruszenia
zobowiązania do poufności ujawnienie informacji poufnych kompetentnym organom, które
wymagają jej na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Zleceniobiorca
ma prawo do udzielenia informacji, że świadczy usługi na rzecz Zleceniodawcy oraz
informacji, że występował jako pełnomocnik w sprawie, o ile Zleceniodawca nie dokonał
odmiennego zastrzeżenia.
§ 6. Wynagrodzenie
1. Strony umowy ustalają, że za przygotowanie zgłoszenia wynalazku Zleceniodawca
zapłaci Zleceniobiorcy wynagrodzenie w wysokości ……………………. złotych netto
(słownie: ……………………………). Na wynagrodzenie składają się:
a) Badanie stanu techniki,
b) Przygotowanie zgłoszenia patentowego,
c) Dokonanie zgłoszenia w Urzędzie i wnoszenie opłat urzędowych w procedurze
krajowej do czasu decyzji o udzielenie lub odmowie patentu.
Pozostałe czynności w ramach wykonywania niniejszej umowy (tj. podejmowanie
uzgodnionych ze Zleceniodawcą czynności związanych z kontynuacją postępowania
zmierzającego

do

uzyskania

ochrony

prawno-patentowej

wynalazku

oraz

z

utrzymywaniem jego ochrony prawno-patentowej - w przypadku uzyskania prawa
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wyłącznego) będą rozliczane w oparciu o obowiązujący cennik, stanowiący załącznik nr 1
do niniejszej umowy, przy czym Zleceniobiorca zobowiązuje się do powiadamiania o
planowanych zmianach w cenniku z trzymiesięcznym wyprzedzeniem. W szczególności
czynności przygotowania i złożenia odpowiedzi na pisma Urzędu otrzymane w fazie
badania formalnego rozliczane będą według stawki godzinowej w wysokości ……………
złotych netto, zaś czynności przygotowania i złożenia odpowiedzi na pisma Urzędu
otrzymane w fazie badania merytorycznego rozliczane będą według stawki godzinowej w
wysokości …………… złotych netto.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie w terminie 30 (słownie:
trzydziestu) dni od daty otrzymania faktury przez Zleceniodawcę z zastrzeżeniem ust. 6.
3. Wynagrodzenie

Zleceniobiorcy

ustalone

zgodnie

z

niniejszą

umową

zostanie

powiększone o należny podatek VAT.
4. Strony umowy zgodnie ustalają, że stawki wynagrodzenia wynikające z niniejszej umowy
za pozostałe czynności w ramach wykonywania niniejszej umowy (tj. podejmowanie
uzgodnionych ze Zleceniodawcą czynności związanych z kontynuacją postępowania
zmierzającego

do

uzyskania

ochrony

prawno-patentowej

wynalazku

oraz

z utrzymywaniem jego ochrony prawno-patentowej - w przypadku uzyskania prawa
wyłącznego) nie obejmują kosztów niezbędnych do prawidłowego wykonania zleconych
prac tj.: opłat urzędowych, opłat sądowych, opłat skarbowych oraz kosztów potrzebnych
tłumaczeń. Powyższe koszty, ich wysokość, termin zapłaty, dane odbiorcy i nr rachunku
bankowego, będą każdorazowo uzgadniane z osobami merytorycznie odpowiedzialnymi,
zgodnie z postanowieniem § 3 ust. 2.
5. Strony umowy zgodnie ustalają, że stawka wynagrodzenia za przygotowanie zgłoszenia
wynalazku, o której mowa w ust. 1, nie obejmuje opłat urzędowych niezbędnych do
prawidłowego wykonania zleconych prac. Stawki takich opłat urzędowych określa cennik
załączony do niniejszej umowy jako załącznik nr 1.
6. Strony zgodnie ustalają, że zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi na
podstawie faktury wystawionej przez Zleceniobiorcę po wykonaniu odpowiedniej
czynności.
7. Koszty o których mowa w ust. 4 i 5 będą uiszczane przez Zleceniobiorcę. Zleceniobiorca
obciąży Zleceniodawcę odpowiednimi kosztami na podstawie Noty Księgowej.
8. Wynagrodzenie płatne jest przelewem na rachunek bankowy Zleceniobiorcy podany w
umowie , w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury, nie wcześniej jednak niż po
uruchomieniu przedmiotu Zamówienia potwierdzonym protokołem odbioru.
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9. Strony umowy zgodnie ustalają, że w przypadku niedotrzymania terminu zapłaty,
o którym mowa w ust. 2, Zleceniobiorca ma prawo żądać od Zleceniodawcy zapłaty
odsetek ustawowych za opóźnienie płatności w transakcjach handlowych, o których mowa
w art. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach
handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 684 ze zm.) za każdy dzień opóźnienia
w zapłacie należności wynikających z przekazanych mu faktur.
10. Zleceniodawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług oraz posiada
numer identyfikacji podatkowej NIP numer 525-000-89-33
11. Zleceniobiorca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług oraz posiada
numer identyfikacji podatkowej NIP numer ………………………….
§ 7. Postanowienia końcowe
1. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Wszelkie spory, jakie mogą powstać między stronami na tle realizacji prac
wykonywanych w jej ramach, będą rozpoznawane przez właściwy rzeczowo Sąd miejsca
siedziby Zleceniodawcy.
3. Postanowienia umowy wchodzą w życie z dniem jej podpisania.
4. Strony umowy ustalają, że Zleceniodawca przekaże Zleceniobiorcy pełnomocnictwo
według

wzoru

opracowanego

przez

Zleceniobiorcę

wraz

z

dokumentami

potwierdzającymi sposób reprezentacji Zleceniodawcy lub potwierdzi już udzielone
pełnomocnictwo.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym
dla każdej ze stron.

W imieniu Zleceniodawcy

W imieniu Zleceniobiorcy

………………………………

…………………………………

Załącznik:
Cennik usług patentowych
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