Zmiany do
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
na
Usługi doradztwa w zakr esie patentów
Punkt III Opis przedmiotu zamówienia otrzymuje następujące brzmienie:
CPV 79120000.1 – usługi doradztwa w zakresie patentów i praw autorskich
1. Wyłonienie r zecznika patentowego dla projektu z zakr esu technologii
chemicznej/materiałowej  ZP/POIG.01.03.0230010/08
Usługa rzecznika patentowego powinna obejmować w szczególności:
 obsługę zgłoszenia patentowego objętego dofinansowanym projektem  w ramach
procedury PCT  w trybie europejskim przed Europejskim Urzędem Patentowym (fazy
krajowe z wyborem 57 krajów) oraz w fazie krajowej w Stanach Zjednoczonych Ameryki
Północnej. Aktualnie sprawa jest na etapie zgłoszenia europejskiego.
 kompleksową współpracę z kancelariami rzeczników patentowych w krajach, w których
dokonane zostaną wyżej wymienione zgłoszenia,
 tłumaczenia zgłoszeń patentowych na języki urzędowe krajów, w których dokonywane
będą zgłoszenia patentowe,
 kompleksowe doradztwo dotyczące ochrony patentowej (także w zakresie aktualizacji
harmonogramów rzeczowofinansowych i płatności wg kwartałów), w tym ścisła współpraca
z podmiotem zgłaszającym i wynalazcami.
Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia w terminie do 30 czerwca 2014r.
2. Wyłonienie r zecznika patentowego dla projektu z zakr esu technologii
chemicznej/materiałowej  ZP/POIG.01.03.0230011/08
Usługa rzecznika patentowego powinna obejmować w szczególności:
 obsługę zgłoszenia patentowego objętego dofinansowanym projektem  w ramach
procedury PCT  w trybie europejskim przed Europejskim Urzędem Patentowym (fazy
krajowe z wyborem 57 krajów), przeprowadzenia międzynarodowego badania wstępnego
IPER oraz w przeprowadzenia zgłoszenia w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej.
Aktualnie sprawa jest na etapie zgłoszenia międzynarodowego PCT (Biuro
Międzynarodowe).
 kompleksową współpracę z kancelariami rzeczników patentowych w krajach, w których
dokonane zostaną wyżej wymienione zgłoszenia,
 tłumaczenia zgłoszeń patentowych na języki urzędowe krajów, w których dokonywane
będą zgłoszenia patentowe.
 kompleksowe doradztwo dotyczące ochrony patentowej /także w zakresie aktualizacji
harmonogramów rzeczowofinansowych i płatności wg kwartałów/, w tym ścisła współpraca
z podmiotem zgłaszającym i wynalazcami.
Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia w terminie do 30 września 2013r.
3. Wyłonienie r zecznika patentowego dla projektu z zakr esu technologii
przyrodniczych  ZP/POIG.01.03.0230022/09
Usługa rzecznika patentowego powinna obejmować w szczególności:
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 obsługę zgłoszenia patentowego objętego dofinansowanym projektem  w ramach
procedury PCT  w trybie europejskim przed Europejskim Urzędem Patentowym (fazy
krajowe z wyborem 57 krajów) oraz w fazie krajowej w Stanach Zjednoczonych Ameryki
Północnej lub innym wybranym kraju poza Europą. Aktualnie sprawa jest na etapie
zgłoszenia międzynarodowego PCT (Biuro Międzynarodowe).
 kompleksową współpracę z kancelariami rzeczników patentowych w krajach, w których
dokonane zostaną wyżej wymienione zgłoszenia,
 tłumaczenia zgłoszeń patentowych na języki urzędowe krajów, w których dokonywane
będą zgłoszenia patentowe,
 kompleksowe doradztwo dotyczące ochrony patentowej (także w zakresie aktualizacji
harmonogramów rzeczowofinansowych i płatności wg kwartałów), w tym ścisła współpraca
z podmiotem zgłaszającym i wynalazcami.
Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia w terminie do 30 marca 2015r.
4. Wyłonienie r zecznika patentowego dla projektu z zakr esu technologii spożywczej,
ZP/POIG.01.03.0200023/09
Usługa rzecznika patentowego powinna obejmować w szczególności:
 obsługę zgłoszenia patentowego objętego dofinansowanym projektem  w ramach
procedury PCT  w trybie europejskim przed Europejskim Urzędem Patentowym (fazy
krajowe z wyborem 57 krajów). Aktualnie sprawa jest sprawa na etapie zgłoszenia
europejskiego.
 kompleksową współpracę z kancelariami rzeczników patentowych w krajach, w których
dokonane zostaną wyżej wymienione zgłoszenia,
 tłumaczenia zgłoszeń patentowych na języki urzędowe krajów, w których dokonywane
będą zgłoszenia patentowe,
 kompleksowe doradztwo dotyczące ochrony patentowej (także w zakresie aktualizacji
harmonogramów rzeczowofinansowych i płatności wg kwartałów), w tym ścisła współpraca
z podmiotem zgłaszającym i wynalazcami.
Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia w terminie do 31 grudnia 2012r.
5. Wyłonienie r zecznika patentowego dla projektu z zakr esu technologii
chemicznej/materiałowej – ZP/POIG.01.03.0200024/09
Usługa rzecznika patentowego powinna obejmować w szczególności:
 obsługę zgłoszenia patentowego objętego dofinansowanym projektem  w ramach
procedury PCT  w trybie europejskim przed Europejskim Urzędem Patentowym /fazy
krajowe z wyborem 5/7 krajów, kontynuację zgłoszenia w Stanach Zjednoczonych Ameryki
Północnej oraz kontynuację zgłoszenia fazy krajowej w ChinachHong/Kong. Aktualnie
sprawa jest na etapie zgłoszenia europejskiego.
 kompleksową współpracę z kancelariami rzeczników patentowych w krajach, w których
dokonane zostaną wyżej wymienione zgłoszenia,
 tłumaczenia zgłoszeń patentowych na języki urzędowe krajów, w których dokonywane
będą zgłoszenia patentowe,
 kompleksowe doradztwo dotyczące ochrony patentowej (także w zakresie aktualizacji
harmonogramów rzeczowofinansowych i płatności wg kwartałów), w tym ścisła współpraca
z podmiotem zgłaszającym i wynalazcami.
Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia w terminie do 30 września 2012r.
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6. Wyłonienie r zecznika patentowego dla projektu z zakr esu technologii
chemicznej/materiałowej  ZP/POIG.01.03.0200025/09
Usługa rzecznika patentowego powinna obejmować w szczególności:
 obsługę zgłoszenia patentowego objętego dofinansowanym projektem  w ramach
procedury PCT  w trybie europejskim przed Europejskim Urzędem Patentowym (fazy
krajowe z wyborem 57 krajów). Aktualnie sprawa jest na etapie zgłoszenia europejskiego
 kompleksową współpracę z kancelariami rzeczników patentowych w krajach, w których
dokonane zostaną wyżej wymienione zgłoszenia,
 tłumaczenia zgłoszeń patentowych na języki urzędowe krajów, w których dokonywane
będą zgłoszenia patentowe,
 kompleksowe doradztwo dotyczące ochrony patentowej (także w zakresie aktualizacji
harmonogramów rzeczowofinansowych i płatności wg kwartałów), w tym ścisła współpraca
z podmiotem zgłaszającym i wynalazcami.
Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia w terminie do 30 czerwca 2013r.
7. Wyłonienie r zecznika patentowego dla projektu z zakr esu technologii
chemiczne/materiałowej  ZP/POIG.01.03.0230026/09
Usługa rzecznika patentowego powinna obejmować w szczególności:
 obsługę zgłoszenia patentowego objętego dofinansowanym projektem  w ramach
procedury PCT  w trybie europejskim przed Europejskim Urzędem Patentowym (fazy
krajowe z wyborem 57 krajów) oraz w fazie krajowej w Kanadzie. Aktualnie sprawa jest na
etapie zgłoszenia europejskiego.
 kompleksową współpracę z kancelariami rzeczników patentowych w krajach, w których
dokonane zostaną wyżej wymienione zgłoszenia,
 tłumaczenia zgłoszeń patentowych na języki urzędowe krajów, w których dokonywane
będą zgłoszenia patentowe,
 kompleksowe doradztwo dotyczące ochrony patentowej /także w zakresie aktualizacji
harmonogramów rzeczowofinansowych i płatności wg kwartałów/, w tym ścisła współpraca
z podmiotem zgłaszającym i wynalazcami.
Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia w terminie do 30 września 2012r.
8. Wyłonienie r zecznika patentowego dla projektu z zakr esu technologii
chemicznej/materiałowej  ZP/POIG.01.03.0200027/10
Usługa rzecznika patentowego powinna obejmować w szczególności:
 obsługę zgłoszenia patentowego objętego dofinansowanym projektem  w ramach
procedury PCT  w trybie europejskim przed Europejskim Urzędem Patentowym (fazy
krajowe z wyborem 57 krajów). Aktualnie sprawa jest na etapie zgłoszenia europejskiego.
 kompleksową współpracę z kancelariami rzeczników patentowych w krajach, w których
dokonane zostaną wyżej wymienione zgłoszenia,
 tłumaczenia zgłoszeń patentowych na języki urzędowe krajów, w których dokonywane
będą zgłoszenia patentowe,
 kompleksowe doradztwo dotyczące ochrony patentowej (także w zakresie aktualizacji
harmonogramów rzeczowofinansowych i płatności wg kwartałów), w tym ścisła współpraca
z podmiotem zgłaszającym i wynalazcami.
Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia w terminie do 31 grudnia 2013r.
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9. Wyłonienie rzecznika patentowego dla projektu z zakr esu technologii
chemicznej/materiałowej  ZP/POIG.01.03.0200028/10
Usługa rzecznika patentowego powinna obejmować w szczególności:
 obsługę zgłoszenia patentowego objętego dofinansowanym projektem  w ramach
procedury PCT  w trybie europejskim przed Europejskim Urzędem Patentowym (fazy
krajowe z wyborem 57 krajów). Aktualnie sprawa jest na etapie zgłoszenia europejskiego.
 kompleksową współpracę z kancelariami rzeczników patentowych w krajach, w których
dokonane zostaną wyżej wymienione zgłoszenia,
 tłumaczenia zgłoszeń patentowych na języki urzędowe krajów, w których dokonywane
będą zgłoszenia patentowe,
 kompleksowe doradztwo dotyczące ochrony patentowej (także w zakresie aktualizacji
harmonogramów rzeczowofinansowych i płatności wg kwartałów), w tym ścisła współpraca
z podmiotem zgłaszającym i wynalazcami.
Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia w terminie do 30 marca 2014r.
10. Wyłonienie rzecznika patentowego dla projektu z zakresu technologii
pr zyrodniczych  ZP/POIG.01.03.0200029/10
Usługa rzecznika patentowego powinna obejmować w szczególności:
 obsługę zgłoszenia patentowego objętego dofinansowanym projektem  w ramach
procedury PCT  w trybie europejskim przed Europejskim Urzędem Patentowym (fazy
krajowe z wyborem 57 krajów), przeprowadzenia międzynarodowego badania wstępnego
IPER. Aktualnie sprawa jest na etapie zgłoszenia polskiego (przed Urzędem Patentowym
RP).
 kompleksową współpracę z kancelariami rzeczników patentowych w krajach, w których
dokonane zostaną wyżej wymienione zgłoszenia,
 tłumaczenia zgłoszeń patentowych na języki urzędowe krajów, w których dokonywane
będą zgłoszenia patentowe,
 kompleksowe doradztwo dotyczące ochrony patentowej (także w zakresie aktualizacji
harmonogramów rzeczowofinansowych i płatności wg kwartałów), w tym ścisła współpraca
z podmiotem zgłaszającym i wynalazcami.
Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia w terminie do 30 czerwca 2015.

Punkt IV Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków otrzymuje następujące brzmienie:
1. Wykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w niniejszej SIWZ
oraz w art. 22 ustawy PZP, t.j. posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności
lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiadać
niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych
podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonywania
zamówienia, znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia oraz nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy PZP.
2. Wykonawca musi wykazać, w formie załączonego do oferty wykazu prac potwierdzonego
referencjami uprzednich odbiorców lub odpowiednimi dokumentami oficjalnymi
(urzędowymi), że w ciągu ostatnich trzech lat, a w przypadku, gdy okres prowadzenia
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działalności jest krótszy, w tym okresie licząc wstecz od dnia wszczęcia postępowania o
udzielenie zamówienia, dokonał co najmniej 10 zgłoszeń patentowych z zakresu technologii
spożywczej, przyrodniczej oraz technologii chemicznej/materiałowej w trybie procedury
międzynarodowej lub europejskiej o wartości łącznej tych zadań co najmniej 300000 zł netto,
w tym świadczył usługi dla przynajmniej 2 jednostek badawczych.
3. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami zamawiającego,
określonymi w niniejszej SIWZ .
4. Wykonawca powinien zapewnić realizację zamówienia we wskazanych terminach. Podana
data jest szacunkowa i związana z terminem dofinansowania OPI dla poszczególnych
zgłoszeń. Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia terminów realizacji z przyczyn
niezależnych od Wykonawcy.
5. Wykonawca musi przedstawić cenę dla każdego zadania z podziałem na koszty kancelarii i
opłaty urzędowe, przy uwzględnieniu wymagań i zapisów niniejszej SIWZ i doświadczenia
zawodowego wykonawcy.
6. W przypadku, gdy wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty musi
być załączony wykaz z zakresem powierzonych im zadań (części zamówienia) odpowiednio
dla oferowanych części lub zamówienia.
7. Wykonawca musi wykazać, że:
a) dysponuje co najmniej 2 osobami, które posiadają uprawnienia polskiego i europejskiego
rzecznika patentowego i przynajmniej 5 letnie doświadczenie w wykonywaniu zawodu
rzecznika patentowego.
Na potwierdzenie ww. warunku Wykonawca złoży w ofercie oświadczenia, że osoby, które
będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane aktualne uprawnienia
zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2001 roku o rzecznikach patentowych. ( Dz. U. z dnia 21
maja 2001 roku Nr 49 poz. 509 ze zmianami)
b) co najmniej jedna z osób wskazanych w pkt. 7a, którymi będzie dysponował Wykonawca
posiada wykształcenie wyższe z zakresu chemii, medycyny lub biotechnologii.
c) co najmniej jedna z osób wskazanych w pkt. 7a, którymi będzie dysponował Wykonawca
posiada doświadczenie w zakresie prowadzenia postępowań zgłoszeniowych wynalazków w
trybie międzynarodowym i europejskim oraz biegłą znajomość języków obcych (angielski
i/lub niemiecki)
d) co najmniej jedna z wykazanych w pkt. 7a osób, którymi będzie dysponował Wykonawca
posiada wykształcenie wyższe prawnicze.
Na potwierdzenie ww. warunków Wykonawca złoży w ofercie wykaz osób, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia. Wykaz powinien być
sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.

8. Wykonawca powinien podpisać oraz wypełnić formularz oferty wraz z załącznikami,
stanowiące integralną część niniejszej SIWZ lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści, jak i
przedstawić wzór umowy.
9. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz załączniki
przedstawione w niniejszej SIWZ.
A. Ocena spełnienia powyższych warunków będzie dokonywana metodą 0  1, tj. spełnia lub
nie spełnia, w oparciu o dokumenty, oświadczenia i inne materiały dołączone do oferty.
B. Wykonawcy, składający ofertę nie spełniającą powyższych warunków mogą zostać przez
zamawiającego wykluczeni z niniejszego postępowania.
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Punkt V Infor macje o oświadczeniach i dokumentach otrzymuje następujące brzmienie:

1. Aktualny na dzień składania ofert dokument (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert) dopuszczający wykonawcę do obrotu prawnego w
zakresie objętym zamówieniem (odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej); w przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów
działających wspólnie dotyczy to każdego z nich.
2. Wpis z listy rzeczników patentowych prowadzonych przez UPRP z podaniem numeru.
3. Aktualne na dzień składania ofert zaświadczenie od właściwego naczelnika Urzędu
Skarbowego o nie zaleganiu z należnościami podatkowymi lub o uzyskaniu zgody na
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji organu podatkowego ( wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert); w przypadku gdy ofertę składa kilka podmiotów
działających wspólnie dotyczy to każdego z nich.
4. Aktualne na dzień składania ofert zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o nie zaleganiu z
obowiązkowymi składkami na ubezpieczenie zdrowotne, społeczne lub o uzyskaniu zgody na
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności ( wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert); w przypadku , gdy ofertę składa kilka
podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich.
5. Wykaz usług wykonawcy wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie 
załącznik nr 4 do oferty.
6. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do
wykonania przedmiotowego zamówienia – załącznik nr 5 do oferty.
7. Wykaz podwykonawców, w przypadku gdy wykonawca zapowiada ich zatrudnienie z
zakresem powierzonych im zadań ( części zamówienia) odpowiednio dla oferowanych części
lub zamówienia.
8. Umowę spółki cywilnej, jeżeli działalność gospodarcza jest prowadzona w formie spółki
cywilnej lub umowę Konsorcjum wraz z oświadczeniem wszystkich członków Konsorcjum o
przyjęciu solidarnej odpowiedzialności za wykonanie zamówienia  jeżeli wspólną ofertę
składają podmioty nie prowadzące działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej, przy
czym w przypadku składania oferty wspólnej.
9. Pełnomocnictwo (pełnomocnictwa), jeśli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika,
dotyczy to również przypadku jeżeli jest ono wymagane dla Spółki Cywilnej lub uczestników
konsorcjum  pełnomocnictwo musi być dołączone w formie oryginału lub poświadczonej
kopii.
10. Jeżeli do zawarcia umowy na wykonanie zamówienia (umowy) w imieniu wykonawcy,
który jest podmiotem prawa działającym na podstawie polskiej ustawy Kodeks Spółek
Handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.), w obowiązujących przepisach
prawa lub aktach statutowych wykonawcy wymagana jest dodatkowa zgoda organu i/lub
zgoda wspólników Spółki wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokument zawierający
oświadczenie w przedmiocie wyrażenia przedmiotowej zgody, sporządzony w formie
wymaganej przez obowiązujące przepisy prawa, w przypadku, gdy ofertę składa kilka
podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich.
11. Cenę oferty wyliczoną z podziałem na koszty kancelarii i opłaty urzędowe.
12. Wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z załącznikami od 2 do 5.
13. W przypadku, gdy wykonawca w miejsce któregoś z dokumentów, dostarczy jego kopię,
kopia ta musi być poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Zamawiający
może zażądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów
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(np. jeśli przedstawione kserokopie będą nieczytelne lub będą wzbudzać wątpliwości co do
ich prawdziwości).
14. Projekt umowy, która zostanie podpisana przez Strony po wyborze najkorzystniejszej
oferty.

Punkt IX Sposób przygotowania oferty otrzymuje następujące brzmienie:
1. Ofertę należy przygotować wg wymagań określonych w SIWZ. Każdy Wykonawca
powinien przedstawić tylko jedną ofertę pod rygorem odrzucenia.
2. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane, spięte (zszyte) w sposób trwały,
zapobiegający możliwość dekompletacji zawartości oferty.
3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie
poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia
ofert. Koperta zawierająca ofertę winna być zaadresowana do zamawiającego na adres
podany w punkcie I niniejszej specyfikacji i powinna zostać oznaczona w sposób
następujący: „Przetarg nieograniczony na usługi doradztwa w zakresie patentów. Nie
otwierać przed 27.01.2011r. godz.13.00”. Na kopercie należy podać nazwę i adres
wykonawcy.
4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Punkt X Miejsce oraz ter min składania i otwarcia ofert otrzymuje następujące brzmienie
1. Oferty należy składać w sekretariacie Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin
Zielarskich 60630 Poznań, ul. Wojska Polskiego 71B do dnia 27.01.2011r.
do godz. 12.00.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.01.2011r. o godz. 13.00 w siedzibie zamawiającego.
3. Otwarcie ofert jest jawne.
4. Podczas otwarcia ofert podane będą nazwy oraz adresy wykonawców, a także
informacje dotyczące zaproponowanego kosztu za usługę doradztwa w zakresie
patentów.
5. Informacje, o których mowa w pkt.4 przekazane zostaną niezwłocznie wykonawcom,
którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
6. Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania.
Punkt XI Opis sposobu obliczania ceny otrzymuje następujące brzmienie:
1. Cenę netto za wykonanie przedmiotu zamówienia z podziałem na poszczególne zadania
oraz z podziałem na koszty kancelarii i opłaty urzędowe należy przedstawić w
„Formularzu ofertowym” stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ.
2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem
przedmiotu zamówienia, również ewentualne koszty postępowań kolizyjnych,
spornych i sprzeciwowych.
3. Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen.
4. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty oraz okres realizacji zamówienia,
z wyjątkiem sytuacji opisanych w punkcie Postanowienia, które zostaną
wprowadzone do treści umowy.
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Dodaje się do SIWZ punkt Postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy
1. Możliwość podpisania aneksu do umowy w przypadku przesunięcia terminów realizacji
zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
2. Możliwość podpisania aneksu do umowy w przypadku zmiany wysokości opłat
urzędowych.
3. Zapłata wynagrodzenia (koszty kancelarii) za usługi będące przedmiotem umowy będzie
następowała na podstawie faktur wystawianych przez Wykonawcę za każdą czynność
podjętą w toku realizacji usługi ( odrębne faktury dla poszczególnych zadań), przelewem
na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
4. Wykonawca będzie informował z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem o
planowanej konieczności poniesienia przez Zamawiającego kosztów urzędowych z
podaniem ich wysokości i wszelkich danych umożliwiających wpłatę.
5. Umowa może być rozwiązana przez Zamawiającego w trybie natychmiastowym w
przypadku:
a) rażącego naruszenia przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej
umowy,
b) wszczęcia wobec Wykonawcy postępowania układowego, upadłościowego, ogłoszenia
upadłości Wykonawcy, otwarcia likwidacji Wykonawcy.
6. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji
uzyskanych od Zamawiającego w związku z niniejszą umową, stanowiących tajemnicę
Zamawiającego.
7. Wszelkie spory mogące powstać w związku z realizacją przedmiotu umowy będą
rozpatrywane przez właściwy rzeczowo Sąd w miejscu siedziby Zamawiającego.
8. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przedłoży umowę uwzględniającą
postanowienia zawarte w niniejszej specyfikacji, nie później niż następnego dnia po
otrzymaniu powiadomienia o wyborze oferty.
9. Umowa zostanie zawarta na okres 4 lat, z możliwością jej aneksowania do czasu
realizacji ostatniego z wymienionych w specyfikacji zadań.
Punkt XV Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia otrzymuje
następujące brzmienie:
1. wzór formularza ofertowego
2. oświadczenie o spełnieniu wymagań z art. 22 ust. 1 ustawy
3. oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z art. 24 ust. 1 ustawy
4. wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat
5. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

Zatwierdzam:

……………………………………….
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FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Dane dotyczące Wykonawcy
Nazwa ...........................................................................................................................................
Siedziba ........................................................................................................................................
Nr telefonu/faksu ..........................................................................................................................
NIP ...............................................................................................................................................
REGON ........................................................................................................................................

Dane dotyczące Zamawiającego
Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich
ul. Wojska Polskiego 71B
60630 Poznań
1. W związku z przetargiem nieograniczonym na usługi doradztwa w zakresie
patentów oferujemy udzielenie usług objętych zamówieniem, zgodnie z
wymogami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Lp. Projekt

Termin realizacji

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

30.06.2014
30.09.2013
30.03.2015
31.12.2012
30.09.2012
30.06.2013
30.09.2012
31.12.2013
30.03.2014
30.06.2015
Razem

ZP/POIG.01.03.0230010/08
ZP/POIG.01.03.0230011/08
ZP/POIG.01.03.0230022/09
ZP/POIG.01.03.0200023/09
ZP/POIG.01.03.0200024/09
ZP/POIG.01.03.0200025/09
ZP/POIG.01.03.0230026/09
ZP/POIG.01.03.0200027/10
ZP/POIG.01.03.0200028/10
ZP/POIG.01.03.0200029/10

Koszty
kancelarii

Koszty
urzędowe

2. Oświadczamy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiadają wymagane aktualne uprawnienia zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2001
roku o rzecznikach patentowych (Dz.U. z dnia 21 maja 2001r. Nr 49 poz. 509 ze
zmianami).
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ i uznajemy się za związanych
określonymi w niej zasadami postępowania.
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3. W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do
podpisania umowy na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie
wskazanym przez Zamawiającego.

4. Integralną część niniejszej oferty stanowią następujące dokumenty i załączniki:
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..

Miejscowość, data
pieczątka Wykonawcy

podpis
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