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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

Świadczenie usług patentowych 

 
Numer ogłoszenia: 67729 - 2013; 

Data zamieszczenia w BZP: 07.05.2013  
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Instytut Inżynierii Chemicznej PAN , ul. Bałtycka 5, 44-100 
Gliwice, woj. śląskie, tel. 32 2310811, faks 32 2310318. 

• Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.iich.gliwice.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Inny: Instytut naukowo badawczy, placówka 
PAN. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Świadczenie usług 
patentowych. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  
Przedmiotem zamówienia jest: Dokonanie skutecznych zgłoszeń (tzn. efektywnego 
przyjęcia przez urząd patentowy danego kraju wysłanego zgłoszenia) patentowych 
wynalazku Sposób utylizacji niskostężonych mieszanek: składnik palny - powietrze 
ze stabilnym odbiorem energii cieplnej i urządzenie rewersyjne do realizacji tego 
sposobu w następujących krajach: Australia Kanada Chiny Rosja Ukraina w 
nieprzekraczalnym terminie do 15.10.2013 r. 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) 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 



 

 

UNIA EUROPEJSKA 
EUROPEJSKI FUNDUSZ 

ROZWOJU REGIONALNEGO 

cieplnej i urządzenie rewersyjne do realizacji tego sposobu oraz rejestracji PCT o 
numerze PCT/PL2011/000128 (Nr publikacji: WO 2012148294 A2). Szczegóły 
zawarto w Zał Nr 7 - 7f do SIWZ. Obsługa 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. Przedmiot 
zamówienia realizowany jest 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. Wartością zamówienia jest wynagrodzenie 
wykonawcy. Opłaty urzędowe zamawiający będzie regulował samodzielnie. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 79.12.00.00-1. 

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 
30.06.2015. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 

III.2) ZALICZKI  

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub 
czynno ści, je żeli przepisy prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Zamawiający uznaje, że wykonawca spełnia warunek posiadania 
uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, jeżeli złoży 
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oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o 
zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 (Zał. nr 4 do SIWZ) 

• III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże się 
posiadaniem doświadczenia polegającym na tym, że w ciągu ostatnich 
trzech lat przed wyznaczonym w niniejszym postępowaniu ostatecznym 
terminem składania i otwarcia ofert dokonał dla dowolnego podmiotu, 
co najmniej jedno skuteczne zgłoszenie wynalazku w procedurze PCT 
lub do Europejskiego Biura Patentowego (EPO) oraz co najmniej jedno 
skuteczne zgłoszenie do pozaeuropejskich Urzędów Patentowych, 
obejmujące swoim zakresem przygotowanie (opracowanie) wniosków i 
dokonanie zgłoszeń mających na celu objęcie ochroną patentową 
wynalazku z dziedziny nauk technicznych 

• III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Zamawiający uznaje, że wykonawca spełnia warunek dysponowania 
odpowiednim potencjałem technicznym, jeżeli złoży oświadczenie o 
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne 
z art. 22 ust. 1 (Zał. nr 4 do SIWZ) 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Zamawiający uznaje, że wykonawca spełnia warunek dysponowania 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli złoży oświadczenie 
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie 
publiczne z art. 22 ust. 1 (Zał. nr 4 do SIWZ) 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Zamawiający uznaje, że wykonawca spełnia warunek dotyczący 
sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeżeli złoży oświadczenie o 
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne 
z art. 22 ust. 1 (Zał. nr 4 do SIWZ) 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY  

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawc ę warunków, o których 
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków 
udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć: 
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• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich 
trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub 
usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały 
wykonane lub są wykonywane należycie; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 
24 ust. 1 ustawy, nale ży przedło żyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w 
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania potwierdzający, że: 

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo 
informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

1. Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, 2. 
Formularz ofertowy zgodnie ze wzorem - Zał. nr 2 do SIWZ, 3. Formularz cenowy 
zgodnie z wzorem - Zał. Nr 2a do SIWZ, 

SEKCJA IV: PROCEDURA 
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IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do 
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wyko nawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian  

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w 
przypadku wystąpienia jednej z okoliczności wymienionej poniżej: 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. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja 
istotnych warunków zamówienia:  www.iich.gliwice.pl 
Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  
Instytut Inżynierii Chemicznej PAN ul. Bałtycka 5 44 - 100 Gliwice sekretariat pok. 
212. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu 
lub ofert:  04.06.2013 godzina 10:00, miejsce: Instytut Inżynierii Chemicznej PAN ul. 
Bałtycka 5 44 - 100 Gliwice sekretariat pok. 212. 

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu 
składania ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania 
projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:  Przedmiot zamówienia 
realizowany jest 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.. 

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie 
zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii 
Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi środków z pomocy udzielonej 
przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym Handlu 
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(EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści 
zamówienia: nie 

 

 


