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Nr sprawy KZP-2140-2/13 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE 
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ 

MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA 
PODSTAWIE ART. 11 UST. 8, USTAWY Z DNIA 29.01.2004 r. – PRAWO 

ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

Przedmiot zamówienia: 

Świadczenie usług patentowych 

 

I.Zamawiający 

Instytut Inżynierii Chemicznej PAN 

ul. Bałtycka 5 

44 - 100 Gliwice 

www.iich.gliwice.pl 

secret@iich.gliwice.pl 

fax: 032 231 03 18 
II.Tryb udzielenia zamówienia 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 
przetargu nieograniczonego. 

Podstawa prawna udzielenia zamówienia: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

Podstawa prawna opracowania SIWZ: 

1. Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 
113, poz. 759 z p. zm.), 

2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013 r. w sprawie 
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców oraz 
form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 231), 

3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16.12.2011 r. (Dz. U. 2011 nr 
282 poz. 1650) w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro 
stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych. 

 
III.Opis przedmiotu zamówienia 
 
III.1 Przedmiotem zamówienia jest: 

1. 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: 
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- 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 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. 

2. 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.   

 

III.2. Wartością zamówienia jest wynagrodzenie wykonawcy. 

Wynagrodzenie regulowane będzie w następujący sposób:  
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1. Zamawiający będzie regulował wynagrodzenie wykonawcy na podstawie 
prawidłowo wystawianych faktur za dokonanie skutecznych zgłoszeń 
patentowych oraz za obsługę patentową. 

2. Opłaty urzędowe zamawiający będzie regulował samodzielnie w następujący 
sposób:  
A. Wyznaczone przez urzędy patentowe w danym kraju opłaty urzędowe w 

związku z przyjęciem lub rozpatrzeniem zgłoszeń patentowych pokrywać 
będzie zamawiający, 

B. Jeżeli zgodnie z procedurą postępowania przed tymi urzędami wnoszenie 
tych opłat jest wymagane za pośrednictwem wykonawcy lub innego 
podmiotu, zamawiający oprócz opłat pokryje również poniesione przez 
wykonawcę lub inny podmiot koszty konieczne na dokonanie opłat. Jako 
koszty konieczne zamawiający uzna jedynie koszty zakupu walut, w 
których przyjmowane są ww. opłaty. 

C. W przypadku, gdy ww. opłaty będą dokonywane bezpośrednio przez 
zamawiającego, wykonawca ma obowiązek przekazać zamawiającemu 
dane niezbędne dla prawidłowego ich wniesienia, w szczególności dane o 
wysokości opłat, sposobie i miejscu ich wniesienia, a także dane rachunku 
bankowego, na który należy dokonać przelewu. W przypadku nie 
wykonania przez wykonawcę powyższego obowiązku, jak również w 
przypadku przekazania zamawiającemu nieprawidłowych informacji, 
wszelkie skutki z tym związane, w szczególności prowadzące do nie 
przyjęcia zgłoszenia, obciążają wykonawcę. 

D. Kwoty należne na podstawie pkt 2 lit. B przekazywane będą wykonawcy. 
Przed przekazaniem wykonawcy płatności, o których mowa w pkt 2 lit. C 
wykonawca przekaże zamawiającemu dane o wysokości wymaganej opłaty, 
a w odniesieniu do kosztów koniecznych, o których mowa w pkt 2 lit. B, 
dowody ich poniesienia. Jako dowód poniesienia kosztów koniecznych 
traktowany będzie w szczególności dokument bankowy ze wskazaniem 
kursu danej waluty oraz opłat bankowych z tytułu dokonania przelewu ww. 
opłaty. 

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:  

Usługi doradztwa w zakresie patentów i praw autorskich, kod CPV 79120000-1, 

IV.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 

V.Zamówienia uzupełniające 
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego. 
 
VI. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 
 

VII. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części 
zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom (inne 
informacje wykonawcy – patrz Formularz ofertowy wykonawcy, Zał. Nr 2 do 
SIWZ). 
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VIII. Termin wykonania zamówienia 

Wymagany termin wykonania zamówienia: 

 1. 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. 

2. Obsługę postępowania patentowego (określoną w pkt III SIWZ) ww. wynalazku w 
krajach wskazanych powyżej, trwającą od momentu dokonania zgłoszenia do  
30.06.2015.  

IX. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis spełnienia warunków 
udziału w postępowaniu 

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki 
dotyczące: 

1. posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;  

2. posiadania wiedzy i doświadczenia; 
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz  osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

Zamawiający uznaje, że wykonawca spełnia warunki: 

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

2.posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu 
warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 (Zał. nr 
4 do SIWZ) wraz z wykazem wykonanych usług (Zał. Nr 1 do SIWZ); 

 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)  
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wniosków i dokonanie zgłoszeń mających na celu objęcie ochroną patentową 
wynalazku z dziedziny nauk technicznych. 

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz  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);  

4.dotyczące 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). 

Zamawiający będzie oceniał spełnienie warunków wg kryterium spełnia/nie spełnia. 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

1. wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując 
je nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta 
lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości 
realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które 
uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 

2. wykonawców, z którymi zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w 
sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo 
wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed 
wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wynosiła co 
najmniej 5% wartości umowy; 

3. wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość 
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli 
układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie 
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 

4. wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

5. osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w 
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko 
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa 
lub przestępstwa skarbowego; 

6. spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione 
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko 
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści  
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majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa 
lub przestępstwa skarbowego; 

7. spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

8.spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których  
komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub 
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także 
za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 
skarbowego; 

9. osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie 
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo 
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

10. podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia 
na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 
zabronione pod groźbą kary; 

11.wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za 
przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. 
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 
1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku; 

12. wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, 
spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, 
partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu 
zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 
lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania 
pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się 
wyroku. 
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Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: 

1. wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego 
postępowania, z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu 
technicznego, o którym mowa w art. 31a ust. 1, lub posługiwali się w celu 
sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, 
chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej 
konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się 
zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2; 

2. nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres 
związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili 
się na przedłużenie okresu związania ofertą, o ile zamawiający żądał wniesienia 
wadium; 

3. złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik 
prowadzonego postępowania; 

4. nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

5. należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. 
zm.6)), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym 
postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie 
prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 

1. jest niezgodna z ustawą, 
2. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z  

zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3, 
3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w zrozumieniu przepisów o  

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
4. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
5. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert, 
6. zawiera błędy w obliczeniu ceny,  
7. wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, 
8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

X. Informacje o rodzajach dokumentów, jakich żąda zamawiający od 
wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane 

Zamawiający żąda następujących dokumentów: 

A. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 
ustawy zamawiający żąda następujących  dokumentów: 

1. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia - zgodnie z Zał. Nr 3 do SIWZ; 
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2. Aktualnego odpisu 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, wystawionego nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

3. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 
ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach 
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w 
realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia 
w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 1–2. 

4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada 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; 

5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę 
mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio 
kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji 
dotyczących przedłożonego dokumentu. 

B. Inne dokumenty wymagane: 
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, 
4. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – 

Zał. Nr 4 do SIWZ, 
5. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

również wykonywanych usług patentowych (polegających na dokonaniu 
skutecznego zgłoszenia patentowego), 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 dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi 
zostały wykonane oraz kraju dokonanego zgłoszenia patentowego oraz 
załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie .  
– Zał. Nr 1 do SIWZ, 

6. Wykonawca, wraz z wnioskiem lub ofertą, składa listę podmiotów 
należących do tej samej grupy kapitałowej (Zał. Nr 6 do SIWZ), o 
której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z p. zm.), albo 
informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (Zał. 6a do 
SIWZ). 
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Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 
oryginałem przez wykonawcę. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej 
podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. 
Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu 
stwierdzającego status prawny wykonawcy (odpis z właściwego rejestru lub 
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy 
dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej 
notarialnie. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane  wraz z 
tłumaczeniem na język polski. 

XI. Informacja o sposobie porozumiewania się wykonawców z 
zamawiającym 
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i 
wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Pytania 
przekazywane w formie pisemnej muszą być skierowane na adres: 

Instytut Inżynierii Chemicznej PAN 

ul. Bałtycka 5 

44 - 100 Gliwice, 

faksem na nr 32 231 03 18, 

drogą elektroniczną na adres: secret@iich.gliwice.pl. 

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień 
niezwłocznie, jednak nie później niż: 

 - na 6 dni przed upływem terminu składania ofert; 

 - na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – jeżeli wartość zamówienia jest 
mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 
8,pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami. 

Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi 
na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania 
pisemności postępowania.  

W uzasadnionych przypadkach zamawiający może, w każdym czasie, przed upływem 
terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, zmiany lub uzupełnienia 
przekazane zostaną, z zachowaniem formy pisemnej wszystkim wykonawcom, 
którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszczone 
na stronie internetowej zgodnie z wskazaniem w pkt. I SIWZ. Wszelkie modyfikacje, 
uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania 
wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych  
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warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. O przedłużeniu terminu 
składania ofert, jeżeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia w ofertach zmian 
wynikających z modyfikacji, zawiadomieni zostaną wszyscy wykonawcy, którym 
przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszczone na 
stronie internetowej zamawiającego. Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy 
odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi. 

XII. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami 
Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami 
jest: 
imię i nazwisko: mgr Irmina Pszeniczny - Pizoń 
stanowisko:  sekretarka 
fax  032 231 03 18 
w terminach:  poniedziałek – piątek 
   w godz. pomiędzy 9.00 a 14.00 .  
  
XIII. Wadium 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  

XIV. Termin związania ofertą 
Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert. 
 
XV. Opis przygotowania oferty 
1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym. 
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
3. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do 

reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, 
wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa. 

4. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela 
wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne. 

5. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i 
załączniki, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji. 

6. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zleceniami oraz przedstawionymi 
przez zamawiającego wzorami, a w szczególności zawierać wszystkie wymagane 
dane i informacje. 

7. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem 
osoby podpisującej ofertę. 

8. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (lub zszyte) w sposób trwały, 
zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty. 

9. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi wykonawca. 

XVI. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej, nieprzejrzystej kopercie w siedzibie 
zamawiającego, zaadresowanej: 

Instytut Inżynierii Chemicznej PAN 

ul. Bałtycka 5 
44 - 100 Gliwice 
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z dopiskiem: 
Oferta na świadczenie usług patentowych 

Nie otwierać przed 04.06.2013  godz. 10:15 

Na kopercie musi figurować nazwa i adres wykonawcy. 

XVII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: 

Instytut Inżynierii Chemicznej PAN 

ul. Bałtycka 5 

44 - 100 Gliwice 

sekretariat pok. 212. 

2. Termin składania ofert: 
04.06.2013  do godz. 10:00. 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w 
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zwraca 
ofertę, która została złożona po terminie. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego: 
Instytut Inżynierii Chemicznej PAN 

ul. Bałtycka 5  

44  - 100 Gliwice 

pok. 202 

04.06.2013 o godz. 10:15. 

4.Sesja otwarcia ofert 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom 
informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia. 

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. Po 
otwarciu ofert przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba 
wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena, a także termin wykonania, okres 
gwarancji, warunki płatności. 

XVIII. Opis sposobu obliczenia ceny 
1. Cenę brutto oferty należy obliczyć w następujący sposób: 

• zsumować ceny (brutto) wynagrodzenia wykonawcy za dokonanie zgłoszeń 
patentowych w poszczególnych krajach (sumaryczne wynagrodzenie za 
dokonanie zgłoszeń), 

• pomnożyć cenę jednostkową (brutto) za sprawę w danym kraju przez 
liczbę spraw wynoszącą 2 dla danego kraju a następnie zsumować te 
wartości (sumaryczna wynagrodzenie wykonawcy za sprawy), 
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• zsumować sumaryczną cenę wynagrodzeń (brutto) za dokonanie zgłoszeń i 
sumaryczne wynagrodzenie (brutto) za sprawy, 

Liczbę spraw wynoszącą 2 dla każdego kraju przyjęto jedynie w celu 
sporządzenia ofert i następnie możliwości ich porównania . 

Rozliczenia za obsługę patentową, odbywać się będą w oparciu o 
faktyczną ilość przeprowadzonych spraw w każdym kraju. Wyczerpanie 
limitu spraw w danym kraju (dwie sprawy) nie zwalnia wykonawcy z 
obowiązku podjęcia działań w przypadku pojawienia się kolejnej 
sprawy w tym kraju. Dlatego też wycena spraw powinna być dokonana 
z należytą starannością, ponieważ zamawiający na realizację 
wszystkich zadań (spraw) związanych z obsługą zgłoszeń patentowych 
nie przeznaczy kwoty wyższej niż wynika to ze złożonej oferty. 

2. Cena oferty (brutto) uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN 
cyfrowo i słownie. 

3. Cena podana w ofercie obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z 
wykonaniem zamówienia. 

4. Cena może być tylko jedna.  
5. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związanie). 
6. Jako podstawę prawidłowego obliczenia ceny (brutto) przyjmuje się mnożenie 

podanej przez wykonawcę ceny netto przez wartość prawidłowej stawki podatku 
VAT. Wynik mnożenia musi być zgodny z zasadami arytmetyki, w przeciwnym 
przypadku zamawiający poprawia wynik mnożenia. Błędnie podana stawka 
podatku VAT jest błędem w obliczeniu ceny, co skutkuje odrzuceniem oferty na 
mocy art. 89 ust.1 pkt 6 ustawy. 

7. Cenę (brutto) należy wpisać do formularza ofertowego. 
8. Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
9. Wynagrodzenie należne wykonawcy podlega automatycznej waloryzacji w wyniku 

zmiany stawki VAT.  
10.  W przypadku wykonawcy, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poda cenę w obcej walucie, zamawiający 
przeliczy cenę oferty (na potrzeby badania ofert) na PLN wg średniego kursu NBP 
na dzień otwarcia ofert.  

XIX. Kryteria oceny oferty 
1.Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i 
przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli: 
- oferta, co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone niniejszą 

specyfikacją, 
- z ilości i treści złożonych dokumentów wynika, że wykonawca spełnia warunki 

formalne określone niniejszą specyfikacją, 
- złożone oświadczenia, dokumenty, zaświadczenia są aktualne i podpisane przez 

osoby uprawnione, 
- oferta została złożona, w określonym przez zamawiającego terminie, wykonawca 

przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami zamawiającego. 
2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert 
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stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do 
najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie 
każdego kryterium.  
3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną 
ilość punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - 
proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie 
na podstawie opisanych kryteriów i ustalonej punktacji: punktacja 0-100 
(100%=100pkt).  
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą sumę ilości 
punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria przedstawione poniżej:  
Nazwa kryterium: cena  
Waga: 100%.  
5. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym 
kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, 
wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza 
(proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość 
punktowa oferty. 
6. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania 
obowiązku podatkowego dla zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od 
towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, 
doliczy do przedstawionej w niej ceny należny podatek od towarów i usług zgodnie z  
obowiązującymi w przedmiocie zamówienia przepisami prawa. 
7. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego:  
Nazwa kryterium: cena  
Wzór:  (cena minimalna/cena badanej oferty)*waga  
Lpcena = (cena minimalna/cena badanej oferty)*100% 

8. Wynik - oferta, która przedstawia najwyższą ilość punktów zostanie uznana za 
najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością 
uzyskanych punktów.  

XX. Wybór wykonawcy 

Zmówienie zostanie udzielone wykonawcy, który nie został wykluczony z 
postępowania, spełnia warunki stawiane w SIWZ, uzyskał najwyższą ilość punktów i 
podpisze umowę w terminie uzgodnionym z zamawiającym. 

Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi 
wykonawców podając w szczególności: 

1. nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej 
wyboru, 

2. uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawców, jeżeli takie będzie 
miało miejsce,  

3. uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało 
miejsce. 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone: 

1. w siedzibie zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń, 
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2. na stronach internetowych zamawiającego.  
O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadomi 
równocześnie wszystkich wykonawców, którzy: 
1. ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania 

przed upływem terminu składania ofert, 
2. złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu 

składania ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na 
wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o 
wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu 
zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia. 

XXI. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

XXII. Zaliczki 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

XXIII. Warunki umowy 
1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą  

ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji. 
2. Miejsce i termin podpisania umowy zamawiający uzgodni z wybranym wykonawcą. 
3. Umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści 

niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.  
4. Ogólne warunki umowy przedstawiono w zał. Nr 5 do SIWZ. 
5. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie 

krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 
oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczną, 
albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, 
których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie 
zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa wyżej, jeżeli 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego 
złożono tylko jedną ofertę. 

XXIV. Warunki zmian w umowie 

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. 

XXV. Środki ochrony prawnej 

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także 
innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz  
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poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego 
przepisów ustawy Pzp. 

Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania 
toczonego wskutek ich wniesienia określa Dział VI Ustawy Pzp. 

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 
czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności 
zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać 
zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności 
faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

3. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią 
przed upływem tego terminu. 

4. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w 
sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane 
w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia nie  przekracza kwoty 
określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; 

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest 
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia 
publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli 
wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8; 

6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 4 i 5 wnosi się, w 
przypadku zamówień, których wartość nie przekracza kwoty określonej w 
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 5 dni od dnia, w 
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia; 

7. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub 
mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach 
dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie 
później niż w terminie: 

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od 
dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o 
udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie 
negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę – 
ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem; 

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający: 

 



 

 19

UNIA EUROPEJSKA 
EUROPEJSKI FUNDUSZ 

ROZWOJU REGIONALNEGO 

 

a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o 
udzieleniu zamówienia; albo 

b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o 
udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia 
zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej 
ręki. 

8. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub 
postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może 
przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków. 

9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg 
terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę 
orzeczenia. 

XXVI. Adres strony internetowej zamawiającego 

Adres strony internetowej: www.iich.gliwice.pl 

XXVII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakim dopuszcza się 
prowadzenie rozliczeń z zamawiającym. 

Zamawiający dopuszcza rozliczenia w walutach kraju wykonawcy.  

XXVIII. Aukcja elektroniczna 

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.  

XXIX. Zawiadomienie o wyborze oferty 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie 
zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:  

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, 
siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, 
uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby 
albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także 
punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną 
punktację;  

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie 
faktyczne i prawne;  

3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie 
zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne – jeżeli postępowanie 
jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez 
ogłoszenia albo zapytania o cenę;  

4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa 
w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.  

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza 
informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, na stronie internetowej oraz w 
miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 
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XXX. Postanowienia końcowe 

Zasady udostępniania dokumentów. 

Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu, wniosków po 
upływie terminu ich składania oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z 
wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu 
postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji 
zastrzeżonych przez uczestników postępowania. 

Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad: 

1.zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku, 
2.zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów, 
3.zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną 
dokumenty, 

4.zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie, cena za 1 stronę wynosi  
0.1 PLN, udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego 
oraz w czasie godzin jego urzędowania. 

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień 
publicznych oraz Kodeks cywilny. 

XXXI. Załączniki 
Załączniki do specyfikacji: 
1. Wykaz wykonanych usług, 
2. Formularz ofertowy, 
2a.Formularz cenowy, 
3. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, 
4. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 
5. Ogólne warunki umowy, 
6. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, 
6a. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej, 
7 – 7 f Szczegółowe opisy zgłoszenia patentowego. 

Gliwice 06. 05. 2013 

 
Podpis osoby uprawnionej  


