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opis czynności Pytania do zamawiającego 
Odpowiedzi 

3) opracowywanie opisów technicznych zgłoszeń 
do ochrony przedmiotów działalności twórczej i 
naukowej przeznaczonych do przemysłowego 
wykorzystywania, badanie zakresu ich ochrony, 
prowadzenie poszukiwań dotyczących stanu 
techniki; 

 Prosimy o informacje nt. przewidywanej liczby 
opisów w ciągu trwania umowy 

Zamawiający zakłada, że w okresie objętym zamówieniem 
(tj. 12 m-cy) prowadzonych będzie do 15 postępowań 
polskich i od 0 do 3 postępowań międzynarodowych. 
Liczby te jednak mają charakter szacunkowy i są oparte na 
dotychczasowych doświadczeniach co oznacza, że mogą w 
okresie świadczenia usługi być większe lub mniejsze. Jak 
dotąd liczba zgłoszeń krajowych nie przekroczyła 15 w 
skali roku, a m-narodowych 3.  

4) kompleksowe przygotowanie, opracowanie, 
obsługa i weryfikacja dokumentacji zgłoszeniowej 
w ramach poszczególnych procedur i 
dokonywanie zgłoszeń praw ochronnych 
krajowych, regionalnych lub międzynarodowych w 
imieniu Zamawiającego, walidacje patentów 
(krajowych bez ograniczeń, regionalnych lub 
międzynarodowych – do trzech w roku 
akademickim); 

Czy opłaty urzędowe, honoraria pełnomocników 
zagranicznych oraz tłumaczenia mają być 
wliczone w ofertę? Prosimy o informacje nt. 
przewidywanej liczby opisów w ciągu trwania 
umowy oraz o wskazanie w jakich krajach 
Zamawiający zamierza walidować patenty i w 
jakich krajach zamierza prowadzić procedurę 
międzynarodową.  

Zamawiający ponosi koszty opłat urzędowych ze swoich 
środków.  Dotyczy to również honorariów pełnomocników 
zagranicznych i tłumaczeń.  
Co do liczby opisów – odpowiedź w punkcie wyżej 
Co do krajów - liczba krajów jest uzależniona od 
każdorazowej decyzji w tym zakresie i wynalazku jaki 
zostanie zgłoszony. Jak dotąd zgłoszenia zagraniczne 
dotyczyły państw UE oraz EOG. Niewykluczone są Stany 
Zjednoczone i Azja, ale jak wyżej – zależy od decyzji 
wewnętrznej w odniesieniu do konkretnego wynalazku.  

10) przygotowywanie umów o wspólności praw 
patentowych/ochronnych z osobami/podmiotami 
trzecimi w konsultacji z centrum transferu 
technologii i zgodnie z procedurą Zamawiającego 
w tym zakresie oraz realizacja zadań wynikających 
z takich umów; 

 Prosimy o informacje nt. przewidywanej liczby 
umów w ciągu trwania umowy, oraz o 
informacje o liczbie umów w latach 2018-2020  

Liczba umów w latach 2018-2020: 6.  
Kolejne umowy zależą od ujawnianych nowych 
wynalazków w następnym okresie. 

11) dozorowanie terminów wnoszenia i wysokości 
opłat urzędowych w ramach postępowań oraz 

 Prosimy o informację na temat liczby praw 
ochronnych i ich rodzajach (wynalazek, wzór 

Patent– 18 
Wzór przemysłowy – 3 
Znak - 1 



zlecanie wykonania opłat zgodnie z wewnętrzną 
procedurą obiegu dokumentów u Zamawiającego; 

użytkowy, znak towarowy, wzór przemysłowy) 
pozostających w mocy na dzień dzisiejszy 

12) prowadzenie spraw przed odpowiednim 
urzędem w imieniu Zamawiającego, odpowiadanie 
na pisma formalne i komunikaty, merytoryczna 
obrona zgłoszeń i odpowiadanie na merytoryczne 
zarzuty, wszelkie inne niezbędne czynności 
urzędowe związane z uzyskaniem ochrony; 

 Prosimy o informację na temat liczby 
postępowań w toku przed UPRP oraz 
zagranicznymi urzędami 

Zgłoszenia patentowe krajowe – 29 
Zgłoszenia zagraniczne – 3 (EPO) 

13) zastępstwo przed urzędem Patentowym RP i 
osobami trzecimi w sprawach dotyczących 
własności przemysłowej Zamawiającego i 
zastępstwo procesowe w postępowaniach 
sądowo-administracyjnych w sprawach 
związanych z prawem własności przemysłowej 
Zamawiającego; 

 Prosimy o informację na temat liczby takich 
postępowań w latach 2018-2020 

0 

14) uczestnictwo w spotkaniach zespołu 
oceniającego wynik działalności twórczej i 
naukowej zgodnie z procedurą Zamawiającego w 
tym zakresie; 

 Prosimy o informację na temat liczby takich 
postępowań w latach 2018-2020. Prosimy o 
bliższe informacje nt. procedury Zamawiającego. 
Prosimy o możliwość spotkań online. 

2 
 
W terminie czternastu dni od dnia przekazania Uczelni 
informacji o wynikach i związanym z nimi know-how 
twórca, będący pracownikiem Uczelni, może złożyć 
do  Centrum Transferu Technologii w formie pisemnej 
oświadczenie o zainteresowaniu przeniesieniem praw do 
tych wyników i związanego z nimi know-how. 
CTT 

1) w ciągu 3 dni od uzyskania opinii 

dziekana/dziekanów o ochronie dobra i jej 

formie składa wniosek do Rektora o powołanie 

Zespołu Naukowego, 

2) rozpoczyna zbiór informacji dotyczących 

kosztów wytworzenia dobra.  



Rektor w ciągu 7 dni od złożenia przez CTTM wniosku 

powołuje Zespół Naukowy. 

W skład Zespołu wchodzą: Rektor, kierownik jednostki 
organizacyjnej twórcy, przedstawiciel CTTM, Prezes CIAM, 
rzecznik patentowy oraz - w razie potrzeby - specjalista 
Uczelni z danej dziedziny nauki i radca prawny. 
Rektor jest przewodniczącym Zespołu Naukowego. 
Pierwsze posiedzenie Zespołu odbywa się w ciągu 1 
miesiąca od jego powołania. W miesiącach lipiec - sierpień 
termin ten może ulec wydłużeniu, nie może jednak 
naruszać terminu ustawowego na podjęcie decyzji 
dotyczącej komercjalizacji dobra. 
CTT organizuje spotkanie Zespołu Naukowego i ze 
stosownym wyprzedzeniem przekazuje jego członkom 
kopie dokumentacji zgłoszeniowej oraz wyrażone opinie w 
sprawie ochrony.  
Członkowie Zespołu są zobowiązani do podpisania 
oświadczenia o zachowaniu poufności przed rozpoczęciem 
posiedzenia, z wyłączeniem rzecznika patentowego i radcy 
prawnego.  
Członkowie Zespołu przygotowują na posiedzenie 
odpowiednio: 

1) rzecznik patentowy – ostateczne stanowisko 

w sprawie ochrony patentowej dobra,  
 
 
 

15) pełnienie dyżuru w siedzibie Akademii 
Morskiej w Szczecinie w godzinach 09:00 – 14:00 
w liczbie 10 dyżurów na kwartał zgodnie z 
ustalanym wspólnie z Zamawiającym grafikiem; 

 Czy dyżury te mogą być pełnione w trybie 
zdalnym online z wykorzystaniem platform 
komunikacyjnych, które zapewni Wykonawca? 

Zamawiający oczekuje dyżurów  w swej siedzibie 



16) udoskonalanie systemu ochrony własności 
intelektualnej na uczelni;  

 Prosimy o doprecyzowanie tego zapisu- czy 
chodzi o korektę regulaminów dot. ochrony 
własności?  

Tak, ale mogą to być także propozycje własne rzecznika na 
poprawę procedur ochrony własności intel. 

17) przeprowadzenie szkoleń dotyczących 
wynalazczości, ochrony własności intelektualnej 
na wydziałach Akademii Morskiej w Szczecinie (po 
jednym na każdym wydziale w okresie trwania 
umowy);  

 Czy łącznie przewidują Państwo 5 szkoleń po np. 
3h? 

Tak 

18) uzupełnianie działalności doradczej i 
szkoleniowej centrum transferu technologii w 
zakresie ochrony wyników działalności twórczej i 
naukowej. 

 Prosimy o doprecyzowanie tych czynności tj. jaki 
jest przewidywany zakres czasowy (ile godzin, 
spotkań) 

Trudno skwantyfikować. Działalność ta zależy od sprawy. 
Dla przykładu: CTT posiada wiedzę dot. zasad 
finansowania projektów badawczo-rozwojowych z 
funduszy UE, ale nie zaproponuje pracownikowi 
naukowemu realizującemu taki projekt formy ochrony dla 
uzyskanego przez niego wyniku projektu (zgłoszenie 
patentowe, wzór użytkowy czy przemyslowy?) 

 


