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Warszawa, 18.01.2021 r.
                                                                                                  

Dot. postępowania nr BG-II.211.21.2020 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
na zawarcie umowy ramowej pn. „ Usługi informacyjno-doradcze w projekcie „Własność 
intelektualna w Twojej firmie”

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zmian.),  Zamawiający udziela wyjaśnień na 
pytania wykonawcy dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

Pytanie 1
SIWZ Pkt XI, Warunki udziału w postępowaniu
Czy osoby skierowane do realizacji zamówienia powinny wykazać się doświadczeniem 
określonym w pkt 3.1 (minimum 15 godz. szkoleń, warsztatów lub wykładów) lub 3.2 
(minimum 5 usług konsultacji, doradztwa)? Jak rozumiemy  powyższe oznacza, że warunki te 
nie muszą być spełniane łącznie? 
Odpowiedź na pytanie 1
Potwierdzamy, że warunki powyższe nie muszą być spełnione łącznie.
Jednocześnie prostujemy postawione pytanie, w ten sposób, że warunki określone w pkt.3.1 i 3.2 
dotyczą jednej osoby (a nie osób) wyznaczonej przez danego wykonawcę do realizacji usług.

Pytanie 2
Czy usługi, o których mowa w punkcie 3.2 mogą obejmować czynności związane z 
prowadzeniem postępowań rejestrowych i spornych w odniesieniu do praw własności 
intelektualnej?
Odpowiedź na pytanie 2
Zamawiający dopuszcza, że usługi polegające na prowadzeniu konsultacji, doradztwa lub 
opracowania materiałów dotyczących własności intelektualnej adresowane do małych i 
średnich przedsiębiorstw, mogą dotyczyć również czynności związanych z prowadzeniem 
postępowań rejestrowych i spornych w odniesieniu do praw własności intelektualnej.

Pytanie 3
Czy Wykonawca może wskazać do realizacji zamówienia kilka osób spełniających kryteria 
określone w Pkt XI podpunkty 1-3?
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Odpowiedź na pytanie 3
Nie, Wykonawca może wskazać tylko jedną osobę. 

Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 
zamówienia (tj. przeprowadzenia usługi informacyjno-doradczej i sporządzenia raportu przez 
osobę wskazaną w ofercie przez wykonawcę, której kwalifikacje zawodowe i doświadczenie 
będą podlegały ocenie w kryteriach „Liczba godzin przeprowadzonych szkoleń, warsztatów lub 
wykładów” i „Liczba udzielonych konsultacji, doradztwa lub opracowanych materiałów”).
Jednym z warunków realizacji zamówienia jest odbycie przez Wykonawcę obowiązkowego 
szkolenia w zakresie standaryzacji usługi, o którym mowa w pkt 4.1 i pkt 8 Opisu przedmiotu 
zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ), które zapewnia Zamawiający. Szkolenie jest dedykowane 
dla limitowanej liczby uczestników, tj. wyłącznie osób, które będą wykonywały usługi 
informacyjno-doradcze dla przedsiębiorców.

Wzór oświadczenia (Wykazu) stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ nie przewiduje możliwości 
wskazania więcej niż jednej osoby.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zastąpienia innymi osobami (ani włączenia do 
świadczenia usług informacyjno-doradczych dodatkowych osób) osoby wskazanej w ofercie, 
której kwalifikacje podlegały ocenie ofert w kryteriach pozacenowych i mogły przesądzić o 
wyborze  oferty danego Wykonawcy. 

Pytanie 4
Czy w przypadku wskazania więcej niż jednej osoby do realizacji zamówienia warunki wskazane 
w punktach 1-3 muszą być spełnione w odniesieniu do każdej ze wskazanych osób?
Odpowiedź na pytanie 4
Zgodnie z odpowiedzią na Pytanie 3, Zamawiający nie dopuszcza wskazania więcej niż jednej 
osoby.

Pytanie 5
Pkt. XXII Kryteria wyboru i sposób oceny ofert oraz udzielenie zamówienia
Czy w przypadku wskazania do realizacji zamówienia więcej niż jednej osoby doświadczenie 
tych osób wykraczające ponad wymagane minimum określone w pkt. XI 3.1 i 3.2 SIWZ będzie się 
sumowało do oceny oferty w ramach kryteriów: Liczba godzin przeprowadzonych szkoleń, 
warsztatów lub wykładów oraz Liczba udzielonych konsultacji, doradztwa lub opracowania 
materiałów?
Odpowiedź na pytanie 5
Zgodnie z odpowiedzią na Pytanie 3, Zamawiający nie dopuszcza wskazania więcej niż jednej 
osoby.

Pytanie 6
Załącznik nr 1 do SIWZ, Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
Jaki będzie zakres usługi jednostkowej określonej w umowie ramowej? W oparciu o jakie 
założenia należy sporządzić kalkulację ceny usługi jednostkowej dla potrzeb oferty?
Odpowiedź na pytanie 6
Zakres usług wskazany został w pkt. 4 („Przebieg usługi”) Szczegółowego opisu przedmiotu 
zamówienia. 
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Cenę jednostkową oferty należy skalkulować w oparciu o informacje (założenia) zawarte w tym 
punkcie, jak i w całym SIWZ, w tym w postanowieniach umownych (Wzór umowy ramowej 
stanowiący Załącznik nr 6 do SIWZ i Wzór umowy wykonawczej stanowiący Załącznik nr 7 do 
SIWZ)

Pytanie 7
Czy jako stawkę jednostkową wskazać koszt 1 godziny usług doradczych czy też dla potrzeb 
wyceny można przyjąć np., że jednostkowa usługa doradcza obejmować będzie 16 godzin 
doradztwa, w tym spotkanie pierwsze, wywiad - 3 godziny, analiza, raport – 10 godzin, 
spotkanie końcowe, przedstawienie rekomendacji – 3 godziny.
Odpowiedź na pytanie 7
Zgodnie z formularzem ofertowym (Załącznik nr 2 do SIWZ) oraz SIWZ rozdz. XXII pkt. 1.1, w 
formularzu ofertowym w pkt. 1,  należy podać maksymalne wynagrodzenie za  realizację 
pojedynczej usługi, obejmujące wszelkie obciążenia związane z realizacją umowy oraz 
wynikające z przepisów prawa, jak również wszystkie koszty, w tym w szczególności opłaty, 
wydatki Wykonawcy, a także podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT).  

Pytanie 8
O realizację jakiego rodzaju usług może wnioskować Grantobiorca w ramach zlecenia 
wykonawczego np. opracowanie umowy, opinia prawna, badanie stanu techniki, szkolenie itp.? 
Jaki jest katalog tych usług, jak ten katalog można odnieść do zakresu usługi jednostkowej 
określonej w umowie ramowej?
Odpowiedź na pytanie 8
Grantobiorca w ramach zlecenia wykonawczego może wnioskować o usługę zgodną z pkt. 1 i 3 
Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. To znaczy usługa będzie polegała na identyfikacji 
własności intelektualnej u Grantobiorcy, zakończonej sporządzeniem raportu wraz z 
instruktażem w zakresie zarządzania, ochrony i możliwości komercjalizacji zidentyfikowanej 
własności intelektualnej. Tym samym usługa nie powinna zawierać takich czynności jak: 
opracowywanie umów, sporządzanie opinii prawnych oraz przeprowadzanie badań stanu 
techniki. Instruktaż, o którym mowa w pkt. 1, rozumiany jest jako udzielenie Grantobiorcy 
instrukcji oraz wskazówek we wskazanym obszarze, co zgodnie z definicjami słownikowymi, 
traktowane jest jako rodzaj szkolenia. 

Pytanie 9
Czy można przyjąć, że zamówienie wykonawcze dla danego Grantobiorcy nie może przekraczać 
maksymalnego zakresu usługi jednostkowej określonego w umowie ramowej np. 16 godzin 
doradztwa?
Odpowiedź na pytanie 9
Zgodnie z pkt. 4.14 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający wskazał 
szacowany czas trwania poszczególnych etapów usługi informacyjno-doradczej. 

Pytanie 10
Co w sytuacji gdy zapytanie ofertowe Grantobiorcy wykraczać będzie poza zakres przyjętej w  
umowie ramowej usługi jednostkowej?
Odpowiedź na pytanie 10
Zgodnie z pkt. 4.3 i 4.4 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, Grantobiorca składa 
wniosek do Zamawiającego, a po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku Zamawiający wysyła 
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zapytanie o cenę do Wykonawców z danego województwa. Tym samym Grantobiorca nie wysyła 
zapytania ofertowego. Usługa musi obejmować zakres wskazany w pkt. 1 i 3. 

Pytanie 11
Jak przebiegać będzie procedura ofertowania przy wyborze Wykonawcy zamówienia 
wykonawczego? Jak zakres i cena oferty będą się odnosiły do zakresu i ceny stawki 
jednostkowej usługi określonej w umowie ramowej z Wykonawcami?
Odpowiedź na pytanie 11
Zasady udzielania zamówień wykonawczych zostały opisane w § 3 Wzoru umowy ramowej 
(Załącznik nr 6 do SIWZ). 
1. Zamawiający, po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku Grantobiorcy, wysyła do 

Wykonawców z województwa właściwego dla danego Grantobiorcy zapytanie o cenę, w 
jakiej są oni gotowi zrealizować Usługę dla danego Grantobiorcy. Wykonawcy odpowiadają 
na zapytanie w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Usługę dla danego Grantobiorcy 
zrealizuje Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę.

2. Postępowania wykonawcze, o których mowa w ust. [powyżej] będą prowadzone w formie 
elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej wskazanej przez Zamawiającego. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy zaoferowane w postępowaniu wykonawczym nie może być 
wyższe od kwoty wskazanej w ofercie Wykonawcy i określonej w § 5 ust. 5 […] umowy.

Pytanie 12
Stawki usługi jednostkowej wybranych w danym województwie wykonawców ramowych mogą 
być zróżnicowane, a kryterium wyboru oferty na realizację zamówienia wykonawczego będzie 
wyłącznie cena. Czy należy zatem przyjąć, że wszyscy Wykonawcy ramowi z danego 
województwa, aby mieć szansę realizacji zamówienia wykonawczego będą musieli zaoferować 
cenę na poziomie nie wyższym niż najniższa stawka usługi jednostkowej Wykonawcy w danym 
województwie? 
Odpowiedź na pytanie 12
Stawka zaoferowana przez Wykonawcę w postępowaniu wykonawczym nie może być wyższa od 
ceny wskazanej w ofercie tego Wykonawcy w postępowaniu na zawarcie umowy ramowej. 
Można natomiast przyjąć, że na zasadach uczciwej konkurencji „wszyscy Wykonawcy ramowi z 
danego województwa, aby mieć szansę realizacji zamówienia wykonawczego będą musieli 
zaoferować cenę na poziomie nie wyższym niż najniższa stawka usługi jednostkowej 
Wykonawcy w danym województwie.”

Pytanie 13
Czy w związku z powyższym Zamawiający rozważa możliwość wyłonienia wykonawców umowy 
ramowej wyłącznie na podstawie kryterium doświadczenia, a następnie organizowanie 
procedury ofertowania wśród akredytowanych wykonawców przy określeniu maksymalnej 
kwoty na zamówienie, która wynika z przeprowadzonej przez Zamawiającego analizy rynku?
Odpowiedź na pytanie 13
Zamawiający nie rozważa sugerowanych zmian. Przedmiotowe postępowanie na zawarcie 
umowy ramowej prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego i sugerowane zmiany 
nie byłyby w tym trybie prawnie dopuszczalne. W ocenie Zamawiającego, w przewidzianej 
procedurze wyboru wykonawców i udzielania zamówień wykonawczych realizuje się zasada 
uczciwej konkurencji.
 



5/6

Pytanie 14
Czy oprócz umowy ramowej Wykonawca podpisywać będzie dwie umowy na realizację 
zamówienia wykonawczego - jedną z Zamawiającym, a drugą z Grantobiorcą? Czy Zamawiający 
dopuszcza możliwość podpisania umowy trójstronnej regulującej wzajemne relacje odnośnie 
realizacji usługi?
Odpowiedź na pytanie 14
Zgodnie z pkt. 4.8 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, Wykonawca podpisywać 
będzie umowę wykonawczą z Zamawiającym, a także umowę z Grantobiorcą na realizację 
Usługi. Zamawiający nie dopuszcza możliwości podpisania umowy trójstronnej regulującej 
wzajemne relacje odnośnie realizacji usługi.

Pytanie 15
Czy wszystkie umowy podpisywane będą w formie elektronicznej? Czy będą one miały 
zestandaryzowaną formę?
Odpowiedź na pytanie 15
Zamawiający przewiduje, że umowy z nim będą zawierane w formie elektronicznej, w       
zestandaryzowanej formie.

Pytanie 16
Na czym będzie polegała weryfikacja raportu wskazana w pkt. 4.14.3?
Odpowiedź na pytanie 16
Weryfikacja raportu przez Zamawiającego, o której mowa w pkt. 4.14.3 Szczegółowego opisu 
przedmiotu zamówienia, polegać będzie na sprawdzeniu poprawności rekomendacji 
Wykonawcy sformułowanych w oparciu o informacje pozyskane podczas wywiadu z 
przedsiębiorcą, o którym mowa w pkt. 4.14.1.

Pytanie 17
Czy Zamawiający przewiduje wstępny podział budżetu (pkt. 7.1) na realizację zamówień 
wykonawczych w poszczególnych województwach?
Odpowiedź na pytanie 17
Zamawiający nie przewiduje podziału budżetu na realizację zamówień wykonawczych w 
poszczególnych województwach.

Pytanie 18
Jak rozumieć zapis pkt. 7.5? Czy należy kalkulując ofertę należy przyjąć , że maksymalna stawka 
za usługę jednostkową (umowa ramowa) nie może przekraczać kwoty 3923, 61 zł brutto?
Odpowiedź na pytanie 18
Zamawiający nie sformułował zakazu oferowania usługi po cenie wyższej niż wskazana w pkt. 
7.5., natomiast podana przez Zamawiającego kwota 3 923,61 zł brutto jest wartością 
szacunkową zamówienia (pojedynczej usługi), a co do zasady, wartość szacunkowa zamówienia 
pokrywa się z kwotą, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia 
(uwzględniając wkład własny przedsiębiorcy). 

Pytanie 19
Czy kwota ta obejmuje również  wkład własny Grantobiorcy?



6/6

Odpowiedź na pytanie 19
Maksymalna jednostkowa stawka za realizację usługi w kwocie 3 923,61 zł brutto, skalkulowana 
w oparciu o rozeznanie rynku, stanowi całkowitą szacunkową wartość usługi, obejmuje tym 
samym wkład własny Grantobiorcy. 

Pytanie 20
Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór umowy ramowej:
par. 9 ust. 2 czy Zamawiający przewiduje możliwość nałożenia kary umownej w przypadku 
zrealizowania któregokolwiek z punktów par.8 ust. 1 w wysokości 4.000 zł nawet w wypadku, 
gdy Wykonawcy nie zostanie faktycznie zlecone żadne zamówienie wykonawcze?
Odpowiedź na pytanie 20
Tak, taka możliwość istnieje, co najmniej w sytuacji, gdyby powodem nie zlecenia żadnego 
zamówienia byłoby nieprzystąpienie wykonawcy do trzech kolejnych postępowań 
wykonawczych (tj. w przypadku opisanym w § 8 ust. 1 pkt 3 wzoru umowy ramowej).

Pytanie 21
par. 13 ust. 1- czy w związku ze zobowiązaniem Wykonawcy do posłużenia się odpowiednimi 
logotypami czy Zamawiający prześle Wykonawcy w tym zakresie odpowiednie wzory?
Odpowiedź na pytanie 21
Zamawiający po podpisaniu umów ramowych z Wykonawcami przekaże im wzory wymaganych 
logotypów, o których mowa w par. 13 ust. 1 umowy ramowej.

Pytanie 22
par 13. ust. 3- czy oprócz okoliczności przewidzianych w par. 13 ust. 14 Zamawiający widzi 
możliwość innych okoliczności zagrażających wykonywaniu umowy- np. dotyczących samego 
Grantonobiorcy?
Odpowiedź na pytanie 22
Zamawiający nie przewiduje rozszerzania katalogu okoliczności wymienionych w § 13 ust. 4 
umowy.

Pytanie 23
Biorąc pod uwagę termin realizacji umowy ramowej Zamawiający dopuszcza możliwość przez 
Wykonawcę włączenia do świadczenia usług doradczych dodatkowych osób spełniających 
wymagania określone w SIWZ?
Odpowiedź na pytanie 23
Zgodnie z odpowiedzią na Pytanie 3, Zamawiający nie dopuszcza włączenia do świadczenia 
usług doradczych dodatkowych osób.

                                                                                    ZASTĘPUJĄCY DYREKTORA GENERALNEGO
                                                                                  Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej 
                                                                                                           Marcin Brzozowski  
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