
Gdańsk: usługa wykonania badania zdolności patentowej oraz sporządzenia 

sprawozdania zawierającego raport z przeprowadzonego badania zdolności patentowej i 

opinię na temat zdolności patentowej badanej technologii zgłoszonej w ramach projektu 

Inkubator Innowacyjności współfinansowanego ze środków finansowych na naukę w 

ramach projektu systemowego Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi 

oraz ich wynikami, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 

Gospodarka 2007-2013 (Poddziałanie 1.1.3) realizowanego w Centrum Transferu 

Wiedzy i Technologii Politechniki Gdańskiej 

Numer ogłoszenia: 52966 - 2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Gdańska Dział Zamówień Publicznych , ul. 

Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. +48 58 347 24 00, faks +48 58 347 

29 13. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.dzp.gda.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: usługa wykonania badania 

zdolności patentowej oraz sporządzenia sprawozdania zawierającego raport z 

przeprowadzonego badania zdolności patentowej i opinię na temat zdolności patentowej 

badanej technologii zgłoszonej w ramach projektu Inkubator Innowacyjności 

współfinansowanego ze środków finansowych na naukę w ramach projektu systemowego 

Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami, realizowanego  

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (Poddziałanie 1.1.3) 

realizowanego w Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Politechniki Gdańskiej. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem 

zamówienia jest wykonanie usługi badania zdolności patentowej oraz sporządzenie 

sprawozdania zawierającego raport z przeprowadzonego badania zdolności patentowej i 

opinię na temat zdolności patentowej dla technologii z zakresu wiertnictwa i inżynierii 

otworowej (poszukiwanie i eksploatacja źródeł węglowodorów) Nr projektu II-

2/Mech/2014/8, (zwanej dalej Technologią) w ramach realizacji projektu Inkubator 

Innowacyjności współfinansowanego ze środków finansowych na naukę w ramach projektu 

systemowego Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami, 

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 

(Poddziałanie 1.1.3) realizowanego w Centrum Transferu Wiedzy i Technologii zgodnego z 

umową, SIWZ oraz ofertą będącą integralną częścią niniejszej Umowy. 2.Badanie zdolności 

patentowej, o którym mowa w ust. 1 obejmuje badanie, czy: a)rozwiązanie jest nowe w 

rozumieniu art. 25 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, 

b)rozwiązanie posiada poziom wynalazczy w rozumieniu art. 26 ustawy z dnia 30 czerwca 



2000 r. Prawo własności przemysłowej; c)rozwiązanie nadaje się do przemysłowego 

stosowania, w rozumieniu art. 27 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności 

przemysłowej. 3.Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia i dostarczenia 

Zamawiającemu sprawozdań zawierających raporty z przeprowadzonych badań zdolności 

patentowej i opinie na temat zdolności patentowej dla technologii w zakresie wskazanym w 

ust. 1, w ilości 2 egzemplarzy, w terminie wskazanym w pkt. 1 Działu IV SIWZ. 

4.Sprawozdanie będzie zawierać poza informacjami wyszczególnionym w ustępie 2 

wskazanie zastosowanych metod przeprowadzania badania zdolności patentowej. 

5.Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę, kwalifikacje i umiejętności 

konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 6.Przedmiot zamówienia 

zostanie wykonany z należytą staranności, zgodnie ze SIWZ i wytycznymi Zamawiającego, 

wynikającą z zawodowego charakteru jego działalności. 7.Wykonany przez Wykonawcę 

przedmiot zamówienia będzie wolny od wad prawnych, w szczególności praw osób trzecich 

związanych z prawami autorskimi.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.12.00.00-1. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w 

dniach: 20. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: nie dotyczy 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez 

Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że 

zrealizował należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie 1 usługę wykonania badania zdolności patentowej w zakresie 

wiertnictwa lub inżynierii otworowej. 



 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez 

Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez 

Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez 

Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

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 spełnianiu 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; 

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

ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 

postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji 

części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w 

zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 

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 albo informacji 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.Formularz ofertowy sporządzony wg załącznika 1 do SIWZ 2.Opcjonalnie, jeśli występuje 

pełnomocnik, pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej w niniejszym postępowaniu 

Wykonawcę lub pełnomocnictwo dla osoby lub podmiotu reprezentującego kilku 

Wykonawców składających ofertę wspólną 3.Kopię potwierdzenia wniesienia wadium 

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

 1 - Cena - 80 

 2 - termin wykonania zamówienia - 20 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Zgodnie z art. 144 ust 1 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania 

następującej zmiany umowy w zakresie terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy w 

przypadku wystąpienia siły wyższej, tj. klęski żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy 

transportowe, pożar, eksplozje, wojna, strajk i inne nadzwyczajne wydarzenia, których 

zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą stron 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: http://www.dzp.gda.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Politechnika 

Gdańska, Centrum Transferu Wiedzy i Technologii, Biuro Inkubatora Innowacyjności Dom 

Studencki Nr 12 ul. Traugutta 115 A, 80-226 Gdańsk... 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 19.03.2015 godzina 09:30, miejsce: Politechnika Gdańska, Centrum Transferu Wiedzy 

i Technologii, Biuro Inkubatora Innowacyjności Dom Studencki Nr 12 ul. Traugutta 115 A, 

80-226 Gdańsk. 

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: Postępowanie finansowane jest w ramach realizacji projektu 

Inkubator Innowacyjności współfinansowanego ze środków finansowych na naukę w ramach 

projektu systemowego Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich 



wynikami, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-

2013 (Poddziałanie 1.1.3) realizowanego w Centrum Transferu Wiedzy i Technologii. 

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 

 
 


