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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: 
Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom, 
woj. mazowieckie, tel. 048 3644241, faks 048 3644760. 

Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.itee.radom.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Obsługa zgłoszeń patentowych, numer sprawy: BJ/01/2014. 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu: 
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz zamawiającego usługi, polegającej na 
przygotowywaniu i opracowywaniu dokumentacji wynalazków, wzorów użytkowych, znaków 
towarowych i ich zgłaszaniu do Urzędu Patentowego RP lub Europejskiego Urzędu Patentowego, 
zgodnie z wyborem Zamawiającego, a także obsługa wynalazków, wzorów użytkowych i znaków 
towarowych już zgłoszonych w zakresie zmian, odwołań i korespondencji prowadzonej z 
wymienionymi urzędami. Przewidywana liczba wynalazków do zgłoszenia patentowego: 55 (50 
krajowych i 5 europejskich). Podana wartość ma charakter wyłącznie szacunkowy. Ostateczna liczba 
zgłoszeń będzie uzależniona od bieżących potrzeb Zamawiającego. 
Szczegółowe wymagania dla przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia. 
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.12.00.00-1;  
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 
Zakończenie: 31.12.2015 roku. 

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 

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

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

III.3.2) Wiedza i doświadczenie 
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę, że w okresie 3 (trzech) lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
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okresie, opracował co najmniej 10 krajowych oraz 5 europejskich dokumentacji 
zgłoszeniowych i zgłosił je odpowiednio do Urzędu Patentowego RP lub Europejskiego 
Urzędu Patentowego.  

 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę, że dysponuje on co najmniej jedną, bądź 
kilkoma osobami, spełniającymi łącznie następujące warunki: 
-  posiada / posiadają uprawnienia Rzecznika Patentowego zarejestrowanego w 

Rejestrze Rzeczników Patentowych prowadzonym przez Urząd Patentowy RP. 
-  posiada / posiadają co najmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie opracowania i 

zgłaszania do ochrony patentowej wynalazków z dziedziny budowy i eksploatacji 
maszyn. 

 
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 
UST. 1 USTAWY 

 
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 

22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 
należy przedłożyć: 

– 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 – wg załącznika nr 5. 

Zamawiający uzna spełnienie przez Wykonawcę warunku posiadania wiedzy 
i doświadczenia w realizacji podobnych prac, polegających na opracowaniu dokumentacji 
zgłoszeniowej do Urzędu Patentowego RP oraz Europejskiego Urzędu Patentowego, 
jeżeli ten wykaże, że w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, opracował co 
najmniej 10 krajowych i 5 europejskich dokumentacji zgłoszeniowych i zgłosił je 
odpowiednio do Urzędu Patentowego RP lub Europejskiego Urzędu Patentowego. 

– wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 
wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych 
przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami 

– oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 

 
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć: 

 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; 

 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału 
w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji 
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części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie 
wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.  

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 (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. 
zm.), albo informację 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. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, 
o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych;  

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla 
ustanowionego pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania 
w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy; 

3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w punkcie III.4.3.1 
niniejszego ogłoszenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone 
przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub 
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawionych nie 
wcześniej niż w terminach określonych w punkcie III.4.3.1; 

4. Jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, jest 
zobowiązany udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do 
realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich 
przy wykonywaniu zamówienia. 

 
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

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.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak. 

Dopuszcza się zmianę stawki podatku VAT, jeżeli w czasie trwania umowy nastąpi zmiana 
obowiązujących przepisów w tym zakresie. 
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IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: http://www.itee.radom.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Instytut Technologii 
Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom, pokój nr 210 Ł. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
17.03.2014 godzina 11:30, miejsce: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 
ul. Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom, pokój nr 112 C. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków 
Unii Europejskiej: Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, Program 
Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, w ramach projektu nr: POIG.01.01.02-14-034/09 pt. 
Innowacyjne systemy wspomagania technicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki (Priorytet 1. 
Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy 
gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 1.1.2. Strategiczne programy badań naukowych i prac 
rozwojowych), oraz w ramach projektu nr POIG.01.03.02-14-057/11 pt. Ochrona własności 
intelektualnej unikatowej aparatury badawczo-testowej i urządzeń technicznych o wysokim stopniu 
innowacyjności w Instytucie Technologii Eksploatacji – PIB (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) 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających 
zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie 
całości lub części zamówienia: nie 

 
Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych: 
Numer ogłoszenia: 49007-2014; data zamieszczenia: 07.03.2014 r. 
 

 
 
Podpisał: 
mgr inż. Wojciech Karsznia 
Główny Specjalista ds. Planowania  
i Zamówień Publicznych 

 


