
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 176982-2015 z dnia 2015-07-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gdańsk 

1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług europejskiego rzecznika patentowego dla 

3 technologii z zakresu: 1)budownictwa, zakres - mosty, mosty dla pieszych, cechy 

wyróżniające - konstrukcja powłokowa, materiał kompozytowy,... 

Termin składania ofert: 2015-07-22  

 

Numer ogłoszenia: 183342 - 2015; data zamieszczenia: 20.07.2015 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 176982 - 2015 data 14.07.2015 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Politechnika Gdańska Dział Zamówień Publicznych, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, 

woj. pomorskie, tel. +48 58 347 24 00, fax. +48 58 347 29 13. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2). 

 W ogłoszeniu jest: 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 dla technologii z zakresu budownictwa, zakres - mosty, mosty dla pieszych, 

cechy wyróżniające konstrukcja powłokowa, materiał kompozytowy, przekładkowy 1 

usługę badania zdolności patentowej, 1 usługę przygotowania i dokonania zgłoszenia 

europejskiego (EPO) w w/w zakresie. dla technologii z zakresu elektroniki, 

energoelektroniki, układy i urządzenia zasilające i przetwarzania mocy, 1 usługę 

badania zdolności patentowej, 1 usługę przygotowania i dokonania zgłoszenia 

europejskiego (EPO) w w/w zakresie. dla technologii z zakresu wiertnictwa i 

inżynierii otworowej (poszukiwanie i eksploatacja źródeł węglowodorów) 1 usługę 

przygotowania i dokonania zgłoszenia europejskiego (EPO) w w/w zakresie.. 

 W ogłoszeniu powinno być: 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 dla technologii z zakresu budownictwa, zakres - mosty, mosty dla 

pieszych, cechy wyróżniające konstrukcja powłokowa, materiał kompozytowy, 

przekładkowy 1 usługę badania zdolności patentowej, 1 usługę przygotowania i 

dokonania zgłoszenia europejskiego (EPO) lub 1 usługę przygotowania i dokonania 

międzynarodowego zgłoszenia patentowego (PCT) w w/w zakresie. dla technologii z 

zakresu elektroniki, energoelektroniki, układy i urządzenia zasilające i przetwarzania 

mocy, 1 usługę badania zdolności patentowej, 1 usługę przygotowania i dokonania 

zgłoszenia europejskiego (EPO) lub 1 usługę przygotowania i dokonania 

międzynarodowego zgłoszenia patentowego (PCT) w w/w zakresie dla technologii z 
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zakresu wiertnictwa i inżynierii otworowej (poszukiwanie i eksploatacja źródeł 

węglowodorów) 1 usługę przygotowania i dokonania zgłoszenia europejskiego (EPO) 

lub 1 usługę przygotowania i dokonania międzynarodowego zgłoszenia patentowego 

(PCT) w w/w zakresie. 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2). 

 W ogłoszeniu jest: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca 

dysponuje osobami, które posiadają: dla technologii z zakresu budownictwa, zakres - 

mosty, mosty dla pieszych, cechy wyróżniające konstrukcja powłokowa, materiał 

kompozytowy, przekładkowy a)uprawnienia europejskiego rzecznika patentowego, 

b)wykształcenie wyższe w dziedzinie budownictwa oraz doświadczenie w tym 

zakresie, Zamawiający informuje, że warunek dotyczący uprawnień zawodowych 

europejskiego rzecznika patentowego oraz wykształcenia i doświadczenia w 

odniesieniu do osób zdolnych do wykonania zamówienia nie należy traktować łącznie. 

W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość wskazania np. dwóch 

osób, z których jedna posiada uprawnienia europejskiego rzecznika patentowego, a 

druga posiada niezbędne i odpowiednie wykształcenie i doświadczenie.. 

 W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli 

Wykonawca dysponuje osobami, które posiadają: dla technologii z zakresu 

budownictwa, zakres - mosty, mosty dla pieszych, cechy wyróżniające konstrukcja 

powłokowa, materiał kompozytowy, przekładkowy a) uprawnienia europejskiego 

rzecznika patentowego, b) wykształcenie wyższe w dziedzinie budownictwa oraz 

doświadczenie w tym zakresie, Zamawiający informuje, że warunek dotyczący 

uprawnień zawodowych europejskiego rzecznika patentowego oraz wykształcenia i 

doświadczenia w odniesieniu do osób zdolnych do wykonania zamówienia nie należy 

traktować łącznie. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość 

wskazania np. dwóch osób, z których jedna posiada uprawnienia europejskiego 

rzecznika patentowego, a druga posiada niezbędne i odpowiednie wykształcenie i 

doświadczenie. dla technologii z zakresu elektroniki, energoelektroniki, układy i 

urządzenia zasilające i przetwarzania mocy, a) uprawnienia europejskiego rzecznika 

patentowego, b) wykształcenie wyższe w dziedzinie elektroniki lub energetyki oraz 

doświadczenie w tym zakresie, Zamawiający informuje, że warunek dotyczący 

uprawnień zawodowych europejskiego rzecznika patentowego oraz wykształcenia i 

doświadczenia w odniesieniu do osób zdolnych do wykonania zamówienia nie należy 

traktować łącznie. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość 

wskazania np. dwóch osób, z których jedna posiada uprawnienia europejskiego 

rzecznika patentowego, a druga posiada niezbędne i odpowiednie wykształcenie i 

doświadczenie. dla technologii z zakresu wiertnictwa i inżynierii otworowej 

(poszukiwanie i eksploatacja źródeł węglowodorów) a) uprawnienia europejskiego 

rzecznika patentowego, b) wykształcenie wyższe w dziedzinie budownictwa lub 

mechaniki oraz doświadczenie w tym zakresie,. 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4). 

 W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu lub ofert: 22.07.2015 godzina 10:00, miejsce: Politechnika Gdańska, 

Centrum Transferu Wiedzy i Technologii, Biuro Inkubatora Innowacyjności Dom 

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

 W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu lub ofert: 23.07.2015 godzina 10:00, miejsce: Politechnika Gdańska, 



Centrum Transferu Wiedzy i Technologii, Biuro Inkubatora Innowacyjności Dom 

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

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1). 

 W ogłoszeniu jest: Informacja na temat wadium: 1.Warunkiem przystąpienia do 

przetargu jest wniesienie przed upływem terminu składania ofert wadium. 2.Wysokość 

wadium ustalono w wysokości: a)600 zł dla technologii w zakresie budownictwa, 

zakres - mosty, mosty dla pieszych, cechy wyróżniające - konstrukcja powłokowa, 

materiał kompozytowy, przekładkowy b)600 zł dla technologii w zakresie elektroniki, 

energoelektroniki, układy i urządzenia zasilające i przetwarzania mocy c)500 zł dla 

technologii w zakresie wiertnictwa i inżynierii otworowej (poszukiwanie i 

eksploatacja źródeł węglowodorów) 3.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku 

następujących formach: 1)pieniądzu, - przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego Bank Millennium S.A. 64 1160 2202 0000 0001 8607 3782 z 

dopiskiem: Wadium nr postępowania ZP/235/057/U/15 Wniesienie wadium w 

pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne 

tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że 

otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 22.07.2015 r. 

do godz. 10:00. Kopię przelewu zaleca dołączyć do oferty; 2)poręczeniach bankowych 

lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że 

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3)gwarancjach bankowych; 

4)gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o 

których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu 

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r., poz. 275, z późn. zm.). 

4.W przypadku wnoszenia wadium w jednej z form określonych w pkt. 2 ppkt. 2 ÷ 5, 

oryginał dokumentu wadium należy złożyć za pokwitowaniem w kasie Kwestury 

Politechniki Gdańskiej (Gmach B) lub przesłać pocztą (Kwestura Politechniki 

Gdańskiej, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk z dopiskiem Wadium do 

ZP/235/057/U/15), natomiast potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię 

dokumentu dołączyć do oferty. 5.Wadium wniesione w jednej z form określonych w 

pkt 2 ppkt 2 ÷ 5, Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy 

najpóźniej w terminie składania ofert, tj. do dnia 22.07.2015 r. do godz. 10:00 

Zamawiający otrzyma stosowny dokument. 6.Dokument wadialny (poręczenie lub 

gwarancja) musi być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać 

następujące elementy: 1)nazwę oraz wskazanie siedziby: dającego zlecenie 

(Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego) oraz 

Wykonawcy/poręczyciela (banku; instytucji ubezpieczeniowej lub podmiotu 

poręczającego), 2)określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

którego dotyczy, 3)kwotę, 4)termin ważności, 5)mieć formę bezwarunkowego, 

płatnego na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, 6)być nieodwołalny, 

7)obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium 

przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 8)a także obejmować 

cały okres związania ofertą, określony w SIWZ. 7.Nie wniesienie wadium w 

wymaganym terminie, w wymaganej wysokości lub w wymaganej formie na cały 

okres związania ofertą, skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.. 

 W ogłoszeniu powinno być: Informacja na temat wadium: 1.Warunkiem 

przystąpienia do przetargu jest wniesienie przed upływem terminu składania ofert 

wadium. 2.Wysokość wadium ustalono w wysokości: a)600 zł dla technologii w 

zakresie budownictwa, zakres - mosty, mosty dla pieszych, cechy wyróżniające - 

konstrukcja powłokowa, materiał kompozytowy, przekładkowy b)600 zł dla 



technologii w zakresie elektroniki, energoelektroniki, układy i urządzenia zasilające i 

przetwarzania mocy c)500 zł dla technologii w zakresie wiertnictwa i inżynierii 

otworowej (poszukiwanie i eksploatacja źródeł węglowodorów) 3.Wadium może być 

wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1)pieniądzu, - przelewem na 

rachunek bankowy Zamawiającego Bank Millennium S.A. 64 1160 2202 0000 0001 

8607 3782 z dopiskiem: Wadium nr postępowania ZP/235/057/U/15 Wniesienie 

wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za 

skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, 

że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 

23.07.2015 r. do godz. 10:00. Kopię przelewu zaleca dołączyć do oferty; 

2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

3)gwarancjach bankowych; 4)gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)poręczeniach 

udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 

2007 r., poz. 275, z późn. zm.). 4.W przypadku wnoszenia wadium w jednej z form 

określonych w pkt. 2 ppkt. 2 ÷ 5, oryginał dokumentu wadium należy złożyć za 

pokwitowaniem w kasie Kwestury Politechniki Gdańskiej (Gmach B) lub przesłać 

pocztą (Kwestura Politechniki Gdańskiej, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk z 

dopiskiem Wadium do ZP/235/057/U/15), natomiast potwierdzoną za zgodność z 

oryginałem kserokopię dokumentu dołączyć do oferty. 5.Wadium wniesione w jednej 

z form określonych w pkt 2 ppkt 2 ÷ 5, Zamawiający będzie uważał za skuteczne 

tylko wówczas, gdy najpóźniej w terminie składania ofert, tj. do dnia 23.07.2015 r. do 

godz. 10:00 Zamawiający otrzyma stosowny dokument. 6.Dokument wadialny 

(poręczenie lub gwarancja) musi być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i 

zawierać następujące elementy: 1)nazwę oraz wskazanie siedziby: dającego zlecenie 

(Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego) oraz 

Wykonawcy/poręczyciela (banku; instytucji ubezpieczeniowej lub podmiotu 

poręczającego), 2)określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

którego dotyczy, 3)kwotę, 4)termin ważności, 5)mieć formę bezwarunkowego, 

płatnego na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, 6)być nieodwołalny, 

7)obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium 

przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 8)a także obejmować 

cały okres związania ofertą, określony w SIWZ. 7.Nie wniesienie wadium w 

wymaganym terminie, w wymaganej wysokości lub w wymaganej formie na cały 

okres związania ofertą, skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.. 

 

 


