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Wyjaśnienia do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

 

 Na podstawie art. 38. ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na obsługę zgłoszeń patentowych, numer 

sprawy: BJ/01/2014, do zamawiającego wpłynęła prośba o udzielenie odpowiedzi na następujące 

pytania: 
 
1. Ad pkt. III. Opisu przedmiotu zamówienia pkt 1. 

Wskazano, że przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz zamawiającego usługi polegającej 

także na przygotowaniu i opracowaniu dokumentacji wzorów użytkowych i znaków towarowych oraz ich 
zgłaszania do UPRP lub EPO, a także dalszej obsługi postępowania. Natomiast tytuł postępowania 

przetargowego, dalszy opis zakresu zamówienia w SIWZ oraz nawiązuje natomiast wyłącznie do obsługi 
zgłoszeń patentowych. Prosimy o doprecyzowaniu zakresu zamówienia.  

 

Odpowiedź: 
Z przedmiotu zamówienia wyłącza się przygotowanie i opracowanie dokumentacji wzorów użytkowych 

i znaków towarowych. 

 

 

2. Ad pkt. III. Opis przedmiotu zamówienia pkt 1) Obsługa zgłoszeń patentowych krajowych, podpunkt 1.5 

Obsługa wcześniej zgłoszonych i rozpatrywanych wynalazków w UP – prosimy o doprecyzowanie tego 

zapisu i wskazanie ilości i jeśli opublikowane tytułów/nr zgłoszeń patentowych, których obsługi ma się 

podjąć Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia.  

 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie może przewidzieć, jaka liczba zgłaszanych wniosków będzie wymagać uzupełnienia 

dokumentacji. Do celów porównania ofert, na podstawie danych z ostatnich lat, przyjęto iż będzie to  

12 wniosków krajowych i 1 europejski. W przypadku wniosków o ponowne rozpatrzenie przyjęto  

1 wniosek krajowy i 1 europejski (w poprzednich latach nie odnotowaliśmy takich potrzeb).    

 

3. Ad pkt. III. Opis przedmiotu zamówienia pkt 1) Obsługa zgłoszeń patentowych krajowych, Terminy  

i sposób wykonywania przedmiotu zamówienia. 

Czy są Państwa w stanie szacunkowo określić możliwy harmonogram przekazywania zleceń do 

realizacji? Czy przewidują Państwo możliwość przekazania do realizacji jednorazowo więcej niż 5 

nowych zgłoszeń? Pragniemy jednocześnie zwrócić uwagę, iż w przypadku konieczności obsługi 

wcześniej zgłoszonych wynalazków termin odpowiedzi będzie wskazywany przez Urząd Patentowy. Dla 
oszacowania niezbędnych zasobów po stronie Wykonawcy, w celu zapewnienia sprawnej obsługi 

zlecenia istotna jest informacja odnośnie ilości i statusu wcześniej zgłoszonych i rozpatrywanych 
wynalazków w UP RP, które mają być potencjalnie przedmiotem niniejszego zamówienia.  

 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie posiada harmonogramu zleceń gotowych do realizacji, ponieważ wynikają one 

z bieżącej działalności naukowo-badawczej Instytutu. Zamawiający zatem nie jest w stanie określić czy 

do realizacji jednorazowo zostanie przekazane więcej niż 5 nowych zgłoszeń. Na pierwsze półrocze 

planowane jest zgłoszenie 10 wynalazków, jednak wartość ta ma charakter wyłącznie szacunkowy. 

W roku 2013 do Urzędu Patentowego zostało zgłoszonych ok. 80 wynalazków, które są w trakcie 

rozpatrywania.  

 



 

 

4. Ad pkt. III. Opis przedmiotu zamówienia pkt 1) i pkt 2) 
Czy dla potrzeb wyceny można przyjąć, iż dokumentacja zgłoszeniowa wynalazków do UPRP i EPO nie 

będzie przekraczać 20 stron, w tym opis, zastrzeżenia, rysunki i skrót? Czy zamawiający przekaże 

Wykonawcy dane, materiały i rysunki niezbędne do wykonania opisu patentowego, tak aby mógł on 
wykonać zlecenie w terminach określonych przez Zamawiającego w pkt III SIWZ? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający przekaże Wykonawcy niezbędne dane to wykonania opisu patentowego. 

W większości przypadków dokumentacja zgłoszeniowa wynalazku nie będzie przekraczać  

20 stron. Nie można jednak z góry wykluczyć, że w jednostkowych sytuacjach opis ten będzie zawierał 

większą liczbę stron i Wykonawca powinien to uwzględnić. 

 
5. Formularz ofertowy Załącznik nr 1 

Czy cena wskazana przez Wykonawcę obejmować ma wyłącznie honorarium rzecznika patentowego oraz 

koszty tłumaczenia (w przypadku zgłoszeń do EPO), a wszelkie opłaty urzędowe będą pokrywane 

bezpośrednio przez Zamawiającego? 

 

Odpowiedź: 
Tak. 

 
6. Formularz ofertowy Załącznik nr 1 

Czy w pozycji „Czas wykonania zlecenia” należy wstawić odpowiednio „maksymalnie 14 dni” dla 
punktów 1.1, 1.2 i 1.3 oraz „maksymalnie 21 dni” – dla punktów 2.1, 2.2, 2.3 – terminy te zostały 

wskazane przez Zamawiającego w pkt. III. SIWZ 

 

Odpowiedź: 

W pozycji „Czas wykonania jednego zlecenia” należy wstawić odpowiednio dowolny termin 

zaproponowanych przez Wykonawcę, nie dłuższy jednak niż: 

 dla punktów 1.1, 1.2 i 1.3 – 14 dni. 

 dla punktów 2.1, 2.2 i 2.3 – 21 dni. 

 
 

 

Podpisał: 

 

mgr inż. Wojciech Karsznia 

Główny Specjalista ds. Planowania  

i Zamówień Publicznych 
 


