
Załącznik nr 5 do Ogłoszenia stanowiący załącznik nr 2 do Umowy – Opis przedmiotu zamówienia.  

 

NR SPRAWY  SZP.253.8.2020 

 

 

Zamówienie podstawowe: 

 

Krajowe zgłoszenie patentowe/ wzór przemysłowy/ wzór użytkowy:  

− opracowywanie dokumentacji zgłoszeniowej; 

− dokonanie zgłaszania projektów wynalazczych (zgłoszenie patentowe/ wzór przemysłowy/ 

wzór użytkowy) do Urzędu Patentowego RP w okresie 24 miesięcy od daty podpisania 

Umowy oraz prowadzenia spraw bieżących dla danego zgłoszenia w okresie 24 miesięcy 

od daty podpisania Umowy; 

− usługa nie zawiera badania stanu techniki; 

− opłat urzędowych dokona zamawiający (wykonawca wezwie zamawiającego do wniesienia 

wymaganych opłat ). 

 

Badanie stanu techniki: 

a) zamawiający dokona wyboru patentów dla których będzie robiony stan techniki. 

 

Tłumaczenie:  

− tłumaczenie opisu patentowego z języka polskiego na język angielski; 

− jednostką do wyliczeń tłumaczeń jest jedna strona A4 zawierająca 1 800 znaków ze 

spacjami.   

 

Zgłoszenie patentowe EPO lub PCT: 

1. dokonanie zgłoszenia patentowego w procedurze EPO lub PCT w okresie 24 miesięcy od 

daty podpisania Umowy(równocześnie nie przekraczając okresu 12 miesięcy od daty 

zgłoszenia projektu wynalazczego do Urzędu Patentowego RP dokonanego w ramach 

zamówienia podstawowego lub prawa opcji); 

2. usługa nie zawiera badania stanu techniki; 

3. opłat urzędowych dokona zamawiający (wykonawca wezwie zamawiającego do wniesienia 

wymaganych opłat ). 

 

Wyżej wymienione zadania będą wykonywane w siedzibie Wykonawcy.   

 

 

 

Prawo opcji: 
 

Krajowe zgłoszenie patentowe/ wzór przemysłowy/ wzór użytkowy:  

a) opracowywanie dokumentacji zgłoszeniowej; 

b) dokonanie zgłaszania projektów wynalazczych (zgłoszenie patentowe/ wzór przemysłowy/ 

wzór użytkowy) do Urzędu Patentowego RP w okresie 24 miesięcy od daty podpisania 

Umowy oraz prowadzenia spraw bieżących dla danego zgłoszenia w okresie 24 miesięcy 

od daty podpisania Umowy; 

c) usługa nie zawiera badania stanu techniki; 

d) opłat urzędowych dokona zamawiający (wykonawca wezwie zamawiającego do wniesienia 

wymaganych opłat ). 



Badanie stanu techniki: 

a) zamawiający dokona wyboru patentów dla których będzie robiony stan techniki. 

 

Tłumaczenie:  

1. tłumaczenie opisu patentowego z języka polskiego na język angielski; 

2. jednostką do wyliczeń tłumaczeń jest jedna strona A4 zawierająca 1 800 znaków ze 

spacjami.   

 
Zgłoszenie patentowe EPO lub PCT: 

 dokonanie zgłoszenia patentowego w procedurze EPO lub PCT w okresie 36 miesięcy 

od daty podpisania Umowy, (równocześnie nie przekraczając okresu 12 miesięcy od 

daty zgłoszenia projektu wynalazczego do Urzędu Patentowego RP dokonanego w 

ramach zamówienia podstawowego lub prawa opcji);  

 usługa nie zawiera badania stanu techniki; 

 opłat urzędowych dokona zamawiający (wykonawca wezwie zamawiającego do 

wniesienia wymaganych opłat ). 

Prowadzenie spraw bieżących jednego zgłoszonego patentu: 

a) prowadzenie spraw bieżących dla wybranych przez Zamawiającego projektów 

wynalazczych (zgłoszenie patentowe/ wzór przemysłowy/ wzór użytkowy) spośród 

zgłoszonych do UP RP w ramach niniejszej Umowy – przez okres od 25go do 48go 

miesiąca włącznie od daty podpisania Umowy. Zamawiający informuje Wykonawcę o 

chęci skorzystania z prawa opcji najpóźniej na koniec 23go miesiąca od podpisania 

Umowy, a jeżeli zgłoszenie jest dokonywane po tym terminie to w dacie zgłoszenia. 

Zamawiający zachowuje prawo zmiany zakresu rzeczowego zamówienia objętego prawem 

opcji (w tym także skrócenia czasu trwania usługi prowadzenia spraw bieżących dla 

zgłoszonych patentów do 12 miesięcy), o czym informuje Wykonawcę najpóźniej na koniec 

35go miesiąca od daty podpisania Umowy; 

b) prowadzenie spraw bieżących zgłoszonych patentów w procedurze EPO lub PCT, w ramach 

zgłoszenia podstawowego lub opcji, w okresie od 25go do 48go miesiąca włącznie od daty 

podpisania Umowy, a jeśli zgłoszenie w procedurze EPO lub PCT nastąpiło później niż 24 

miesiące od podpisania Umowy, w okresie od daty zgłoszenia do 48go miesiąca włącznie 

od daty podpisania Umowy z tym zastrzeżeniem, że prowadzenie spraw bieżących 

wynalazków zgłoszonych w procedurze EPO lub PCT odbywać się może pod warunkiem 

skorzystania z prawa opcji dla danego wynalazku. Zamawiający informuje Wykonawcę o 

chęci skorzystania z prawa opcji na prowadzenie spraw bieżących najpóźniej na koniec 

23go miesiąca od podpisania Umowy, a w przypadku zgłoszeń w procedurze EPO lub PCT 

dokonywanych po tym terminie, w momencie zlecenia dokonania takiego zgłoszenia. 

Zamawiający zachowuje prawo zmiany zakresu rzeczowego zamówienia objętego prawem 

opcji (w tym także skrócenia czasu trwania usługi objętej prawem na prowadzenie spraw 

bieżących zgłoszonych patentów do 12 miesięcy), o czym informuje Wykonawcę 

najpóźniej na koniec 35go miesiąca od daty podpisania Umowy (Prowadzenie spraw 

bieżących zgłoszeń patentowych PCT w dalszych fazach krajowych nie jest objęte opcją; z 

wyjątkiem sytuacji w której zgłoszenie EPO następuje po procedurze PCT.); 

c) opłat urzędowych dokona zamawiający (wykonawca wezwie zamawiającego do wniesienia 

wymaganych opłat ). 

 

 

Dotyczy zamówienia podstawowego i zamówienia z prawem opcji. 

 



Przez prowadzenie spraw bieżących Zamawiający rozumie:  

− prowadzenie postępowania przed Urzędem Patentowym RP, Wojewódzkim Sądem 

Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym, 

− doradztwo Zamawiającemu co do szans na uzyskania ochrony i możliwych działań w 

przypadku otrzymania przez Zamawiającego merytorycznego stanowiska urzędu 

patentowego w sprawie dokonanego zgłoszenia, nawet jeżeli formalnie działanie nie jest 

wymagane, 

− informowanie właściwych jednostek organizacyjnych Zleceniodawcy o terminach i 

wysokości opłat okresowych z wyprzedzeniem 1 miesiąca przed upływem terminu 

płatności, w formie preliminarza opłat na miesiąc następny,  

− dozorowanie terminów opłat wnoszonych na konto Urzędu Patentowego RP, 

− zawiadamianie właściwych jednostek organizacyjnych Zleceniodawcy oraz twórców o 

etapach postępowania przed Urzędem Patentowym RP,  

− przygotowywanie i składanie w Urzędzie Patentowym RP wniosków dotyczących licencji 

otwartych oraz przeniesienia praw do zgłoszeń i udzielonych praw własności 

przemysłowej; 

− prowadzenie rejestrów zgłoszeń i udzielonych praw wyłącznych; 

− prowadzenie systematycznej ewidencji korespondencji dotyczącej spraw prowadzonych  

w ramach niniejszej Umowy.  

 

 

Oświadczam, iż zapoznałem/am się z treścią i wymaganiami powyższego opisu przedmiotu 

zamówienia, w pełni go akceptuję oraz oferuję za cenę wskazaną w formularzu ofertowym 

uwzględniającym wymagania opisu.  

 

 

 

PODPIS(Y): 

 

 

 

 

........................................................................................................ 
                               (miejscowość, data, podpis(y)) 

Podpis(y) i pieczątka(i) imienna(e) osoby(osób) umocowanej(ych) do reprezentowania wykonawcy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


