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WYJAŚNIENIA i MODYFIKACJA
treści zapytania ofertowego
znak DZ-267-10/17

Dotyczy:

zapytania ofertowego na „Pakiet usług prawnych i szkoleniowych dla
uczestników projektu «Inkubator innowacyjności»” prowadzonego na
podstawie art. 138 g ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164 z późn. zm.)

Zamawiający niniejszym wprowadza następujące modyfikacje treści zapytania ofertowego:
1) W nazwie dodane zostaje:
„(ogłoszenie o zamówieniu)”
2) W pkt. II dodaje się ustęp 3 o treści:
„Niniejsze zapytanie ofertowe stanowi ogłoszenie o zamówieniu w rozumieniu w
rozumieniu art. 138 o ustawy”.
3) Pkt IV ustęp 2 ppkt. 1A otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„wykazania wykonania usługi przygotowania i złożenia wniosków w
postępowaniach krajowych, PCT i EPO: nie mniej niż 8 zgłoszeń wynalazków lub
wzorów użytkowych w Urzędzie Patentowym RP, Rzecznika Patentowego na
terytorium Rzeczpospolitej Polskie – na potwierdzenie spełniania niniejszego
warunku Wykonawca przedłoży wykaz, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4
do niniejszego zapytania”.
4) Pkt IV ustęp 2 ppkt. 1B otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„wykazania doświadczenia polegającego na tym, że w ciągu 3 lat przed terminem
składania ofert (a jeżeli okres działalności jest krótszy to w tym okresie) wykonał
należycie przynajmniej 15 usług polegających na prowadzeniu szkoleń z zakresu
komercjalizacji wyników badań w uczelniach oraz tematyki związanej z transferem
technologii i budowania ścieżek komercjalizacji – na potwierdzenie spełniania
niniejszego warunku Wykonawca przedłoży wykaz, według wzoru stanowiącego
załącznik nr 5 do niniejszego zapytania wraz z dowodami, że usługi te zostały
wykonane należycie.”
5) Pkt IV ustęp 2 ppkt. 1C podlega wykreśleniu
6) Pkt IV ustęp 2 ppkt. 2D otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Na potwierdzenie spełniania powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest
przedłożyć wykaz osób, zgodny z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do
niniejszego zapytania”.
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Zamawiający informuje, że od wykonawców wpłynęły następując wnioski dotyczące wyjaśnienia
treści niniejszego zapytania ofertowego:
Wniosek nr 1
Dotyczy wzoru umowy – paragraf 1 ustęp 5 pkt. 3
„Zwalczania nieuczciwej konkurencji w zakresie podejmowanej działalności" - co oznacza ten
zapis?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapis. Stanowi on odzwierciedlenie klauzuli generalnej zawartej w art. 2
ustęp 1 pkt 1b ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych.
Wniosek nr 2
Dotyczy wzoru umowy – paragraf 1 ustęp 5 pkt 10:
"Reprezentacji Zamawiającego przy dokonywaniu rejestracji spółek" - czy chodzi o rejestrację
spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym w Polsce czy w rejestrze poza granicami oraz w
którym momencie nastąpi rozliczenie tej usługi, zakładając, że faktyczna rejestracja może
nastąpić po dacie zakończenia realizacji projektu / umowy?
Odpowiedź:
Przedmiotem jest dokonanie rejestracji w polskim KRS.
W przypadku, gdyby dokonanie wpisu w okresie obowiązywania umowy stało się nie możliwe z
przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy – wykonawca będzie uprawniony do wystawienia
faktury po złożeniu wniosku o wpis.
Wniosek nr 3
Dotyczy wzoru umowy – paragraf 1 ust. 6:
"Do obowiązków Wykonawcy składających się na realizację zamówienia należy także doradztwo
patentowe przy przygotowaniu dokumentacji zgłoszeniowej, wykonanie stosownych tłumaczeń
językowych dokumentów niezbędnych do dokonania zgłoszeń patentowych, tłumaczenie zgłoszeń
międzynarodowych, przygotowywanie zgłoszeń europejskich i zgłoszeń w trybie PCT." - w
zamówieniu jest informacja o konieczności przygotowania zgłoszeń patentowych jedynie w
języku polskim do Urzędu Patentowego RP i dokonywanie takich zgłoszeń, w związku z czym
wnoszę o wykreślenie tego zapisu.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że treść przedmiotowego ustępu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
Do obowiązków Wykonawcy składających się na realizację zamówienia należy także doradztwo
patentowe przy przygotowaniu dokumentacji zgłoszeniowej.
Wniosek nr 4
Dotyczy wzoru umowy – paragraf 2 ust. 2:
"Czynności w zakresie tłumaczenia dokumentów wymaganych procedurą PCT na jeden z języków
urzędowych EPO mogą być wykonywane przez inne osoby" - w zamówieniu jest informacja o
konieczności przygotowania zgłoszeń patentowych jedynie w języku polskim do Urzędu
Patentowego RP i dokonywanie takich zgłoszeń, w związku z czym wnoszę o wykreślenie tego
zapisu.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że treść przedmiotowego ustępu podlega wykreśleniu.
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Wniosek nr 5
Dotyczy wzoru umowy – paragraf 7 ust. 7:
"W przypadku konieczności zlecania wykonania na rzecz Zamawiającego określonych czynności
zagranicznym Rzecznikom Patentowym – Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia i
przekazywania Zamawiającemu odpowiedniej dokumentacji, w szczególności potwierdzającej, że
udzielanie poszczególnych zleceń odbyło się z poszanowaniem zasad uczciwej konkurencji,
celowości i oszczędności" - w zamówieniu jest informacja o konieczności przygotowania
zgłoszeń patentowych jedynie w języku polskim do Urzędu Patentowego RP i dokonywanie takich
zgłoszeń, w związku z czym wnoszę o wykreślenie tego zapisu.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że treść przedmiotowego ustępu podlega wykreśleniu.
Wniosek nr 6
Dotyczy warunków udziału w postępowaniu
Wnoszę o korektę zapytania ofertowego w punkcie IV .2, który w aktualnej treści brzmi:
co najmniej jednej osoby, która przeprowadziła szkolenia specjalistyczne z komercjalizacji dla
pracowników spółek celowych, pracowników naukowych w tym dla pracowników PAN w zakresie
tematycznych związanych z zamówieniami publicznymi oraz pomocą publiczną nie mniej niż 5
przez ostatnie 3 lata, osoba prowadząca szkolenie musi posiadać gruntowną wiedzę w obszarze
prawa własności przemysłowej i praw autorskich, procedur patentowych (krajowe i
międzynarodowe), prawa zamówień publicznych, kodeksu spółek handlowych, pomocy publicznej
oraz tematyki związanej z praktycznymi aspektami komercjalizacji wiedzy (umowy i porozumienia,
projekty UE)
Zmiana miałaby polegać na nadaniu temu punktowi treści:
co najmniej jednej osoby, która przeprowadziła szkolenia specjalistyczne z komercjalizacji dla
pracowników jednostek naukowych, spółek celowych, pracowników naukowych w tym dla
pracowników PAN, w tym w zakresie tematycznym związanym z zamówieniami publicznymi
oraz pomocą publiczną nie mniej niż 5 przez ostatnie 3 lata, osoba prowadząca szkolenie musi
posiadać gruntowną wiedzę w obszarze prawa własności przemysłowej i praw autorskich, procedur
patentowych (krajowe i międzynarodowe), prawa zamówień publicznych, kodeksu spółek
handlowych, pomocy publicznej oraz tematyki związanej z praktycznymi aspektami komercjalizacji
wiedzy (umowy i porozumienia, projekty UE)
Ze względu na zakres zamówienia i rolę osoby szkolącej zamówienie nie powinno być
ograniczone do osób posiadających doświadczenie wyłącznie w szkoleniach z zakresu pomocy
publicznej i zamówień publicznych, które - z uwagi na zakres zapytania - może mieć marginalny
charakter.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że treść przedmiotowego zapisu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
co najmniej jednej osoby, która przeprowadziła szkolenia specjalistyczne z komercjalizacji dla
pracowników jednostek naukowych, spółek celowych, pracowników naukowych w tym dla
pracowników PAN, w tym w zakresie tematycznym związanym z zamówieniami publicznymi oraz
pomocą publiczną nie mniej niż 5 przez ostatnie 3 lata, osoba prowadząca szkolenie musi posiadać
gruntowną wiedzę w obszarze prawa własności przemysłowej i praw autorskich, procedur
patentowych (krajowe i międzynarodowe), prawa zamówień publicznych, kodeksu spółek
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handlowych, pomocy publicznej oraz tematyki związanej z praktycznymi aspektami komercjalizacji
wiedzy (umowy i porozumienia, projekty UE)
Wniosek nr 7
Dotyczy warunków udziału w postępowaniu
Czy w zakresie wymogu wykazania wykonania usługi przygotowania i złożenia wniosków w
postępowaniach krajowych, PCT i EPO: nie mniej niż 8 zgłoszeń wynalazków lub wzorów
użytkowych w Urzędzie Patentowym RP, Rzecznika Patentowego na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej Zamawiający dopuszcza sytuację polegania na zasobach osoby trzeciej / podmiotu
trzeciego, która na potrzeby realizacji projektu zostanie członkiem zespołu Wykonawcy.
Odpowiedź:
W zakresie wykazania spełnienia tego warunku udziału Zamawiający dopuszcza powoływanie się
na potencjał podmiotu trzeciego w zakresie złożenia 5 z 8 wymaganych zgłoszeń. (W zakresie 3
zgłoszeń pozostaje to niedopuszczalne) Podmiot udostępniający potencjał powinien być członkiem
zespołu Wykonawcy
W załączeniu Zamawiający przedkłada:
1) ujednoliconą treść zapytania ofertowego po modyfikacjach,
2) ujednolicony wzór umowy

W imieniu Zamawiającego
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