
Zamawiający: 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa

NR SPRAWY  SZP.253.11.2020

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU NA USŁUGI 
SPOŁECZNE 

Postępowanie prowadzone zgodnie z art. 138g ust. 1 w związku z art. 138o  ust. 1-4 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. 
zm.) zwanej dalej Ustawą lub Pzp. 
Zamawiający informuje o prowadzonym postępowaniu na: 

Świadczenie usług doradztwa w zakresie patentów i praw autorskich.

I. Zamawiający:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa

Centrum Innowacji i Transferu Technologii
e-mail: ciitt@sggw.edu.pl   

Zamawiający, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, informuje o 
prowadzonym postępowaniu na: 

Świadczenie usług doradztwa w zakresie patentów i praw autorskich.

 Zgodne z art. 138g ust. 1 w związku z art. 138o  ust. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 
– Prawo zamówień publicznych, (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej 
Ustawą Pzp. 
Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty          
750 000 euro. 

II. RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa 
Wiejskiego 
w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa;

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się  
pod adresem email: iod@sggw.edu.pl; 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz 
na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
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(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986  z późn zm.), „ustawa Pzp”; w celu związanym z postępowaniem 
o udzielenie zamówienia publicznego, zawarciem umowy oraz jej realizacją oraz na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO zgodnie z pkt. 5 /dane identyfikujące postępowanie, np. 
nazwa, numer  Sprawa nr SZP.253.11.2020 prowadzonym w trybie art. 138g ust. 1 w 
związku z art. 138o ust. 1-4  ustawy Pzp. W przypadku przetwarzania danych osobowych 
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO za prawnie uzasadniony interes Administratora 
uznaje się:
1) ustalenie lub dochodzenie przez Administratora roszczeń cywilnoprawnych 

wynikających 
z realizacji niniejszej Umowy, a także obrona przed takimi roszczeniami;

2) weryfikacja danych osobowych w publicznych rejestrach.
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty upoważnione zgodnie 

z przepisami  prawa powszechnie obowiązującego, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania, w tym w szczególności w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 
ustawy Pzp. Odbiorcami państwa danych będą: podmioty i organy, którym Administrator 
jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa, oraz podmioty, które na podstawie stosownych umów 
przetwarzają dane osobowe powierzone do przetwarzania przez Administratora w związku 
z realizacją usług gwarantujących należyte wykonanie niniejszej Umowy;

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas 
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania 
umowy. W przypadku zawarcia i realizacji umowy obejmuje również okres niezbędny  do 
zabezpieczenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy, chyba, że przepisy 
szczegółowe stanowią inaczej;

6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp w związku z 
art. 6 ust. 1 lit. c RODO związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  

7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8. posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 
18 ust. 2 RODO ***;  

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 
przepisy RODO;

− prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, który 
administrator przetwarza na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z treścią pkt 
3 i 5;:

9. nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO, prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 
art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
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Wzór oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia przez niego 
obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO został uwzględniony 
we wzorze formularza ofertowego – załącznik nr 1. 

III. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradztwa w zakresie patentów i praw 
autorskich.
KOD CPV: 79120000-1
Opis przedmiotu zamówienia: Wyłonienie rzecznika patentowego w celu prowadzenia 
spraw bieżących, zdefiniowanych w Załączniku nr 5 do Ogłoszenia stanowiącego załącznik    
nr 2 do Umowy – Opis przedmiotu zamówienia, dla 108 zgłoszonych wynalazków w tym 39 
bez wydanej decyzji o udzieleniu prawa i 69 z wydaną decyzją, których lista podana jest 
w załączniku nr 8 do Ogłoszenia.  

( Opłat urzędowych dokona Zamawiający)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do niniejszego 
ogłoszenia.

IV. Termin realizacji zamówienia: 

Termin wykonania usługi: 
W okresie 24 miesięcy od daty zawarcia umowy.   

V. Podstawy wykluczenia Wykonawcy, w tym, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy 
Pzp:

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 
na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni ustanowić 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (do oferty należy 
załączyć odpowiednie pełnomocnictwo) chyba, że w przypadku spółki cywilnej, z umowy 
tej spółki wynika sposób jej reprezentowania (do stwierdzenia, czy niezbędne będzie 
załączenie do oferty umowy spółki cywilnej). Wszelka korespondencja oraz rozliczenia 
dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym, jako pełnomocnik pozostałych. 
Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty 
występujące wspólnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą 
solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

VI. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy w przedmiotowym 
postępowaniu:

Do oferty wykonawca winien dołączyć: 

− Formularz ofertowy – załącznik nr 1.
− Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego 

załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
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− Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 
do niniejszego ogłoszenia.  

− Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 5.
− Kalkulacja ceny ofertowej – załącznik nr 6.
− Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia - załącznik nr 7.

VII. Warunki udziału w postepowaniu:
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie 

następujące warunki: 

a) Dysponują lub będą dysponowali co najmniej 1 osobą, która:

− w myśl art. 236 ust. 1 z dnia 30 czerwca 2000 r. Ustawy Prawa własności przemysłowej 
(Dz.U. z 2017, poz. 776, ze zm.). może być Pełnomocnikiem strony przed Urzędem 
Patentowym w sprawach związanych z dokonywaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń oraz 
utrzymaniem ochrony wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, 
znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych – z co 
najmniej 1-rocznym doświadczeniem w realizacji zgłoszeń krajowych; 

− w przeciągu ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert dokonała przynajmniej 
dwóch zgłoszeń wynalazków do Urzędu Patentowego RP, dla których data zgłoszenia jest 
datą pierwszeństwa;

Na potwierdzenie spełnienia w/w warunków Wykonawca złoży wykaz osób skierowanych do 
realizacji zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego Ogłoszenia.

VIII. Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty:

1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
2) Ofertę można składać w odniesieniu do całego zamówienia.
3) Oferta musi być  złożona w postaci pisemnej osobiście, pocztą lub kurierem na adres:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Centrum Innowacji i Transferu Technologii 
ul. Nowoursynowska 166
budynek nr 8, piętro 1, pok. 119 
02-787 Warszawa

W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę w innym miejscu  niż wskazany w 
ogłoszeniu oferta Wykonawcy, która nie została  przekazana we właściwe miejsce 
składania ofert, przed upływem terminu ich składania,  zostanie  odesłana  i nie  będzie  
brana pod uwagę  jako złożona w przedmiotowym  postępowaniu .

W przypadku składania ofert w siedzibie Zamawiającego, pocztą na kopercie należy 
umieścić napis: 

Oferta w postępowaniu o zamówienie na usługi społeczne na: 
Świadczenie usług doradztwa w zakresie patentów i praw autorskich.
Sprawa nr SZP.253.11.2020
Nie otwierać przed dniem 15.12.2020r., godzina 11:00

Nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę
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…………………………………………………….
…………………………………………………….
(wypełnia Wykonawca) 

Wykonawca  ponosi  wszelkie  koszty  związane z przygotowaniem  i złożeniem  oferty.

W  przypadku otwarcia oferty  przez  pracownika  zamawiającego  przed 
wyznaczonym terminem otwarcia ofert  wskutek  braku opisania koperty  w sposób  
wskazany  powyżej , oferta  wykonawcy  zostanie  odesłana  i  nie będzie  brana  pod 
uwagę  jako  złożona w przedmiotowym  postępowaniu.

4) Do oferty należy załączyć wypełniony: 
a) Załącznik nr 1 tj. Formularz Ofertowy;
b) Załącznik nr 2 tj. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 
c) Załącznik nr 3 tj. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania;
d) Załącznik nr 5 tj. Opis przedmiotu zamówienia;
e) Załącznik nr 6 tj. Kalkulację ceny ofertowej;
f) Załącznik nr 7 tj. Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia.

5) Ofertę należy złożyć w języku polskim, w sposób czytelny. 
6) Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na 

język polski poświadczonym przez Wykonawcę. 
7) Oferta wraz z załącznikami i dokumentami sporządzonymi przez Wykonawcę powinna być 

podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy. W przypadku, gdy 
ofertę podpisują osoby, których upoważnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów 
rejestrowych załączonych do oferty, wymaga się, aby Wykonawca dołączył do oferty skan 
oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii pełnomocnictwa. 

8) Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe 
zdekompletowanie – arkusze (kartki) oferty powinny być zszyte, zbindowane lub połączone 
w jedną całość inną techniką.

9) Wszelkie miejsca w ofercie, w których wykonawca naniósł poprawki lub zmiany 
wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone 
przez zamawiającego) powinny być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą 
(podpisujące) ofertę.

10) Oferent może przed upływem terminu składania ofert zamienić lub wycofać swoją ofertę;
a) Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i 

według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio podpisaną kopertę 
zawierającą zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA”. 

b) Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia 
podpisanego przez umocowanego reprezentanta wykonawcy. Powiadomienie należy 
złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio 
opisaną kopertę zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem 
„WYCOFANIE”. 

11) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zwrócić się do Oferenta o przedłużenie 
terminu związania ofertą.
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12) Zamawiający zastrzega możliwość wydłużenia terminu nadsyłania ofert. O tym fakcie 
każdorazowo powiadomi wszystkich Wykonawców, do których Zapytanie zostało wysłane 
oraz zamieści stosowną informację na stronie internetowej Zamawiającego.

IX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

a) Ofertę należy złożyć w: 
Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Centrum Innowacji i Transferu Technologii (bud. Nr 8, piętro 1, pok. 119 )
Ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa, mazowieckie
 w terminie do 15.12.2020r. do godziny 10:30.

b) Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
c) Oferty zostaną otwarte w: 

Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Centrum Innowacji i Transferu Technologii (bud. nr 8, piętro 1, pok. 119) 
ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa;
w dniu upływu terminu składania ofert o godzinie 11:00. 

X. Termin związania ofertą:

1. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. 
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XI. Sposób obliczania ceny oferty.

1. Cenę oferty stanowi wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą zamawiający jest 
obowiązany  zapłacić wykonawcy za przedmiot zamówienia. 

2. Ceny należy podać w złotych polskich z dokładnością do 1 grosza.  
3. W cenie oferty uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli 

na podstawie odrębnych przepisów przedmiot zamówienia podlega obciążeniu podatkiem 
od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.

4. Cena oferty stanowić będzie cenę całkowitą podaną w ofercie. 
5. Cena oferty obliczona będzie  na podstawie formularza ofertowego stanowiącego załącznik 

nr 1 do Ogłoszenia.  
6. Cena oferty należy rozumieć jako wynagrodzenie umowne. 
7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający  w celu 
oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który 
miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

XII. Kryterium oceny ofert:
1. Cena – ocenie podlega cena całkowita brutto (przez cenę całkowitą należy rozumieć cenę 

całego zamówienia).  – 100%

Opis kryteriów, którymi będzie kierował się zamawiający przy wyborze oferty oraz sposób 
oceny ofert.

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 
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a) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego,
b) zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego 

postępowania.

A. Kryterium oceny ofert i jego znaczenie.
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

Lp. Kryterium
Znaczenie 

procentowe 
kryterium

Maksymalna liczba punktów 
jakie może otrzymać oferta za 

kryterium

1 cena 100% 100 punktów

B. Zasady oceny kryterium: 

 ,,Cena” – Pi(C)
W przypadku kryterium ,,cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku 
liczbę punktów wynikającą z działania: 

Cmin

Pi(C)=  ▬▬▬▬▬▬  x 100 pkt.
Ci

Pi(C) – liczba punktów jakie otrzyma oferta „i” za kryterium „Cena”; 
Cmin - najniższa cena brutto spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;
Ci - cena brutto badanej oferty.

  
W przypadku gdy Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu 
na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wówczas Zamawiający wezwie 
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia (w terminie określonym przez 
Zamawiającego) ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą 
zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

                
XIII. Informacje o sposobie powiadomienia o wynikach prowadzonego postępowania:

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej wszystkich Wykonawców drogą elektroniczną na adres mailowy podany w 
ofercie. O zakończeniu postępowania bez wyboru oferty Zamawiający powiadomi 
niezwłocznie wszystkich Wykonawców drogą elektroniczną na adres mailowy podany w 
ofercie. Niezwłocznie po udzieleniu zamówienia Zamawiający zamieści na stronie 
podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, informację o udzieleniu zamówienia, podając 
nazwę albo imię i nazwisko podmiotu,       z którym zawarł umowę w sprawie zamówienia 
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publicznego. W razie nieudzielenia zamówienia Zamawiający niezwłocznie zamieści na stronie 
podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej informację o nieudzieleniu zamówienia. 

XIV. Osoby upoważnione do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcami:

1) Maciej Paszewski, Dyrektor Centrum Innowacji i Transferu Technologii 

Tel. 22 59 356 92, e-mail: maciej_paszewski@sggw.edu.pl  

2) Jarosław Pomarański, Specjalista w Centrum Innowacji i Transferu Technologii,

Tel. 22 59 356 87, e-mail: jaroslaw_pomaranski@sggw.edu.pl  

Zamawiający wskazuje, ze wszelkie pytania oraz wnioski należy przekazywać na adres e-mail: 
ciitt@sggw.edu.pl  

Informacje dodatkowe:

1) Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów. 

2) Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej. 

3) Zamawiający poinformuje wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako 
najkorzystniejsza o miejscu i terminie zawarcia umowy.  

4) W przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy możliwości finansowe 
Zamawiającego, postępowanie zostanie unieważnione.

Załączniki: 

1. Formularz ofertowy – załącznik  nr 1.
2. Wzór oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2.
3. Wzór oświadczenia wykonawcy o niepodleganiu wykluczenia z postępowania – załącznik nr 3.
4. Wzór Umowy – załącznik nr 4.
5. Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 5.
6. Kalkulacja ceny ofertowej – załącznik nr 6.
7. Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia – załącznik nr 7.
8. Wykaz zgłoszonych objętych usługą. 

Warszawa, dnia 07.12.2020                               dr inż. Władysław W. Skarżyński  - KANCLERZ SGGW 
      /podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

mailto:maciej_paszewski@sggw.edu.pl
mailto:jaroslaw_pomaranski@sggw.edu.pl
mailto:ciitt@sggw.edu.pl
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NR SPRAWY  SZP.253.11.2020

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia stanowiący załącznik  nr 1 do Umowy – Formularz ofertowy 

..………………..............................
           pieczątka Wykonawcy                                                                            

Działając w imieniu wymienionego powyżej wykonawcy(ów) oferuję(emy) realizację na rzecz 
zamawiającego zamówienia publicznego na:

Usługi doradztwa w zakresie patentów i praw autorskich.

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

1. zapoznałem się z treścią ogłoszenia dla niniejszego zamówienia,

2. akceptuję w pełni i bez zastrzeżeń postanowienia: ogłoszenia oraz wzoru umowy dla 
niniejszego zamówienia,

3. Kryterium cena:

cena mojej (naszej) oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi 
….....................(netto) PLN (słownie: ………………………………………………….. 
......................................................................................................złotych) plus należny 
podatek VAT w wysokości ......................... PLN, co czyni łącznie cenę 
brutto...................PLN (słownie  ………………………….................................... złotych), 

4. składam(y) niniejszą ofertę we własnym imieniu / jako wykonawca w ofercie wspólnej,
5. przyjmujemy do realizacji postawione przez Zamawiającego, w ogłoszeniu, warunki 

realizacji przedmiotu zamówienia.

6. Oświadczamy, iż jesteśmy związani przedmiotową ofertą przez okres 30 dni licząc od 

terminu składania ofert. 

7. Oświadczamy, iż podany w treści oferty e-mail ………………………………………… 

zobowiązujemy się utrzymywać w gotowości do kontaktów z Zamawiającym do czasu 

rozstrzygnięcia postępowania, 

8. Oświadczenie Wykonawcy jako Administratora danych osobowych w rozumieniu RODO 

(potwierdzenie stosowania przez Wykonawcę przepisów RODO):

Oświadczam, że:
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a) wypełniłem ciążące na mnie jako Administratorze danych osobowych w rozumieniu 

RODO obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i/lub art. 14 RODO) wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu;

b) wszelkie dane osobowe wskazane przeze mnie w treści jakichkolwiek dokumentów 

złożonych w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu pozyskałem i przetwarzam zgodnie z powszechnie obowiązującymi 

przepisami prawa.

9. Oświadczenie Wykonawcy działającego w imieniu Zamawiającego 

Zobowiązuje się do przekazania w imieniu Zamawiającego wszystkim osobom, których 

dane osobowe udostępniłem Zamawiającemu w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 

publicznego w  prowadzonym postępowaniu oraz w związku z zawarciem umowy i jej 

realizacją, informacji, o których mowa w art. 14 RODO, chyba że ma zastosowanie co 

najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO oraz na etapie ubiegania 

się o udzielnie zamówienia publicznego zobowiązuje się składać Zamawiającemu stosowne 

oświadczenie o wypełnieniu wyżej wskazanego obowiązku, a na etapie zawarcia i realizacji

umowy zobowiązuje się poinformować Zamawiającego o wypełnieniu tego obowiązku. 

10. Oświadczamy że wybór mojej/naszej oferty nie będzie/będzie prowadził do powstania            
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów       
i usług [niewłaściwe skreślić].

PODPIS(Y):

...................................................................................................

(miejscowość, data, podpis(y))

Podpis(y) i pieczątka(i) imienna(e) osoby(osób) umocowanej(ych) do reprezentowania 
wykonawcy
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NR SPRAWY:   SZP.253.11.2020

Załącznik nr 2 do Ogłoszenia – wzór oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu. 

WYKONAWCA:   ZAMAWIAJĄCY:     

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego                 
w Warszawie
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa                              

…………………………………..
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności 
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………..
  (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Świadczenie 

usług doradztwa w zakresie patentów i praw autorskich, prowadzonego przez 

Zamawiającego Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, oświadczam, co 

następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w 

rozdziale VII Ogłoszenia.

…………….……….. (miejscowość), dnia ………….… r.               ……………………………  
                                                                                                                           (podpis)
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH 

PODMIOTÓW: 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych 

przez zamawiającego w rozdziale VII Ogłoszenia, polegam na zasobach następującego/ych 

podmiotu/ów………………………………………………………… 

..…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….……………………………………………

………………………………………………………………………..…………………………

….………………………………………………………………….., w następującym zakresie: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………….……………………………………………………………

……………………

…………………………………………………………………………………………………

……………. (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 

……………….……. (miejscowość), dnia …….……..…. r.         ……………………………
                (podpis)
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………………... (miejscowość), dnia …………….… r.          ……………………………

          (podpis)
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NR SPRAWY  SZP.253.11.2020

Załącznik nr 3  do Ogłoszenia - wzór oświadczenia wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu 
z postępowania.

WYKONAWCA:   ZAMAWIAJĄCY:     

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego                 
w Warszawie
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa                              

…………………………………..
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności 
od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………..
  (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Świadczenie 
usług doradztwa w zakresie patentów i praw autorskich, prowadzonego przez 
Zamawiającego Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, oświadczam, co 
następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5       

pkt 1 ustawy Pzp.

…………….….. (miejscowość), dnia ….…….…. r.                  …………………………………
                                   (podpis)
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Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia 

spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). 

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 

ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………….

……………….……. (miejscowość), dnia ……………. r.           ………………………………
                (podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY 

POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….……………………… 

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

……………………. (miejscowość), dnia ……………. r.                ……………………………
                   (podpis)
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO 

PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych 

podwykonawcą/ami: 

……………………………………………………………………..….…… (podać pełną 

nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą 

podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

……………………..… (miejscowość), dnia …………. r.              ……………………………
                   (podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

……………………. (miejscowość), dnia ………. r.                    ……………………………
                 (podpis)
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NR SPRAWY  SZP.253.11.2020

Załącznik nr 4 do Ogłoszenia – wzór umowy

UMOWA NR ____/SGGW/___

zawarta w dniu ……………………… w Warszawie, pomiędzy :

Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 166, 
02-787 Warszawa, NIP: 525-000-74-25, zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym, 
reprezentowaną przez:

- ……………………….. - ……………………….

- ……………………….. - ……………………….

a

……………………………………………………………………………………….

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

- ……………………….. - ……………………….

Niniejsza Umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej 
Ustawą lub Pzp, przeprowadzonego na podstawie art.138g ust. 1 w związku z art. 138o              
ust. 1-4 ustawy.

§ 1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się, zgodnie z treścią ogłoszenia o 
postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego nr SZP.253.11.2020 oraz 
zgodnie ze złożoną ofertą wraz z załącznikami, do świadczenia usług doradztwa w 
zakresie patentów i praw autorskich opisanych w załącznikach nr 2 i 3 do Umowy.

§ 2
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji usługi w okresie 24 miesięcy od daty zawarcia 
umowy.  

§ 3
OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca obowiązany jest do należytego i terminowego świadczenia usług 
stanowiących przedmiot Umowy.
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2. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności niezwłocznie poinformować 
Zamawiającego o każdym zdarzeniu, stanowiącym odstępstwo od reguł przyjętych 
prawem i umową, zaistniałym podczas wykonywania usług, 

3. Wykonawca powinien zapewnić na czas wykonywania Przedmiotu Umowy osoby o 
odpowiednich kwalifikacjach, zdolne do prawidłowego wypełnienia zobowiązania 
wynikającego z Umowy, które zobowiązane jest do utrzymywania stałego kontaktu 
telefonicznego z Zamawiającym. Wykonawca jest zobowiązany do świadczenia usług co 
najmniej za pomocą osób, wyszczególnionych w wykazie osób (załącznik nr 7 do 
ogłoszenia), który został dołączony do oferty.

4. Oceny prawidłowości wykonania przedmiotu Umowy dokonuje Zamawiający.
5. Stwierdzone przez Zamawiającego nieprawidłowości w wykonaniu przedmiotu Umowy 

zgłaszane będą Zamawiającemu na bieżąco drogą elektroniczną na adres: 
…………@.........., a w razie potrzeby także ustnie lub telefonicznie.

6. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia zgłoszonych nieprawidłowości 
w wykonywaniu przedmiotu Umowy lub zmiany sposobu świadczenia usług w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego, uwzględniającym w szczególności rodzaj 
stwierdzonych nieprawidłowości, czas, w którym mogą zostać usunięte oraz uzasadnione 
potrzeby Zamawiającego.

7. Osoby świadczące usługi w ramach przedmiotu Umowy zobowiązane są do stosowania się 
do obowiązujących u Zamawiającego przepisów wewnętrznych, w zakresie niezbędnym 
do realizacji Umowy. 

8. Wykonawca zapewni, aby wszystkie narzędzia i materiały wykorzystywane w związku 
z wykonywaniem przedmiotu Umowy spełniały wszystkie określone prawem wymogi. 

9. Wykonawca będzie przestrzegać i dokonywać zawiadomień wymaganych przez ustawy, 
rozporządzenia, zarządzenia, postanowienia i decyzje władz publicznych, odnoszących się 
do przedmiotu umowy. 

10. Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę będącą przedmiotem Umowy z najwyższą, 
profesjonalną starannością, zgodnie ze stosownymi przepisami i normami, jak również 
w sposób zgodny z warunkami Umowy.

§ 4
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Udzielenie pełnomocnictwa ogólnego do reprezentowania Zamawiającego w postępowaniu 
przed Urzędem Patentowym RP, Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym 
Sądem Administracyjnym, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, bądź 
innymi organami, urzędami, w stosunku do których będzie konieczne występowanie 
Wykonawcy w imieniu Zamawiającego w ramach przedmiotu umowy.

2. Dokonywania opłat wymaganych przez Urząd Patentowy RP wnoszonych na jego konto w 
terminach wskazanych w dyspozycjach przekazywanych przez Wykonawcę. 
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§ 5
WYNAGRODZENIE

1. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy 
ustalona została na podstawie oferty Wykonawcy.

2. Łączna wysokość wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 
……………. zł netto ( słownie: ………………………………………………………..) 
plus 23 % podatek VAT w wysokości ………….. zł ( słownie: …………………………...), 
co daje kwotę brutto w wysokości ………… zł (słownie: ………………………………).

3. Wynagrodzenie określone w ust. 2 będzie płatne każdorazowo za okres jednego miesiąca 
wykonywania usługi co miesiąc opłatą ryczałtową w kwocie ……………zł netto ( słownie: 
………………………………… zł) plus należny podatek VAT 23% w wysokości 
…………. zł co daje kwotę brutto …………… zł (słownie: ……………………….zł ) z 
zastrzeżeniem, że wynagrodzenie za niepełny miesiąc świadczenia usługi będzie płatne 
proporcjonalnie tj. jako iloczyn miesięcznej opłaty ryczałtowej i liczby dni świadczenia 
usługi, podzielonej na 30 dni. 

4. Poza wynagrodzeniem , o którym mowa  w ust 1  powyżej , Wykonawcy  nie przysługuje  
żadne  inne  lub dodatkowe  wynagrodzenie  z tytułu  realizacji przedmiotu umowy.

§ 6
WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Zapłata wynagrodzenia określonego  w § 5 ust. 2 dokonywana będzie na podstawie 
prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury, po faktycznym wykonaniu  usługi w 
terminie 30 dni od daty  otrzymania  przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej  
faktury.

Faktury wystawiane będą na:

Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
NIP: 525-000-74-25

2. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie  przekazane  przez Zamawiającego przelewem  
bankowym  na rachunek Wykonawcy :
Bank:           ..........................................................................

Odbiorca:    ...................................................................

Nr konta:     ...................................................................

3. Wykonawca gwarantuje, że jakiekolwiek prawa Wykonawcy związane bezpośrednio lub 
pośrednio z Umową, a w tym wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy 
i związane z nimi należności uboczne (m.in. odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz 
osób trzecich bez poprzedzającej to przeniesienie zgody Zamawiającego wyrażonej 



20

w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca gwarantuje, iż nie dokona 
jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim 
skutkiem będzie zmiana wierzyciela z osoby Wykonawcy na inny podmiot. Niniejsze 
ograniczenie obejmuje w szczególności przelew, subrogację ustawową oraz umowną, 
zastaw, hipotekę oraz przekaz.

§ 7
OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ UMOWY

Strony Umowy oświadczają, że osobami odpowiedzialnymi za prawidłową realizację niniejszej 
Umowy są:

− ze strony Zamawiającego: 

Maciej Paszewski, e-mail: maciej_paszewski@sggw.edu.pl,   nr telefonu: 22 59 356 92

Marta Paczuska, e-mail: marta_paczuska@sggw.edu.pl, nr telefonu: 22 59 356 97

Jarosław Pomarański, e-mail: jaroslaw_pomaranski@sggw.edu.pl, nr telefonu: 22 59 356 87

− ze strony Wykonawcy: 

........................................, e-mail: ……......................................., nr telefonu:  …..……………

§ 8
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) w przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto wskazanego                       
w § 5 Umowy,  

b) w przypadku niepoinformowania Zamawiającego o terminie wniesienia opłat 
urzędowych do Urzędu Patentowego RP lub poinformowanie później niż 14 dni przed 
terminem wniesienia opłaty - w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto wskazanego                       
w § 5 Umowy za każde naruszenie,

c) w przypadku rażącego niewywiązywania się z obowiązków, o których mowa                           
w Załączniku nr 5 do Ogłoszenia stanowiący załącznik nr 2 do Umowy – Opis przedmiotu 
zamówienia, punkty a i c-j i po nienaprawieniu błędów w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego 
wezwania Zamawiającego -  w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto wskazanego                    
w § 5 Umowy za każde naruszenie;

2. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w terminie 7 dni  od daty  
otrzymania wezwania  do zapłaty/noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego , 
z zastrzeżeniem  ust. 3  poniżej.

3. Zamawiający może potrącić naliczone kary umowne ze swoich zobowiązań wobec 
Wykonawcy, na co przez podpisanie Umowy Wykonawca wyraża zgodę.

mailto:maciej_paszewski@sggw.edu.pl
mailto:marta_paczuska@sggw.edu.pl
mailto:jaroslaw_pomaranski@sggw.edu.pl
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4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania  przewyższającego wysokość 
naliczonych  kar umownych  do wysokości  rzeczywiście poniesionej  szkody  na zasadach  
ogólnych.

§ 9
ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie ewentualne szkody na osobie 
lub mieniu powstałe w wyniku niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązań 
wynikających z Umowy. Wykonawca ponosi też odpowiedzialność za inne działania lub 
zaniechania osób świadczących usługi związane z przedmiotem Umowy.

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i następstwa nieszczęśliwych 
wypadków dotyczące pracowników świadczących usługi w ramach wykonywania 
przedmiotu Umowy i osób trzecich, wynikające z wykonywanych usług, spowodowane 
z winy Wykonawcy.

§ 10
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy 
lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa 
państwa lub bezpieczeństwu publicznemu Zamawiający może odstąpić od Umowy w 
terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku 
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części 
Umowy. 

2. Ponadto, oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym, Zamawiającemu 
przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

a) Wykonawca zaniechał realizacji umowy, a w szczególności nie rozpoczął realizacji 
przedmiotu umowy przez okres dłuższy niż 14 dni,

b) Wykonawca nie wykona któregokolwiek z obowiązków określonych w umowie, po 
zażądaniu przez Zamawiającego spełnienia takiego zobowiązania i wyznaczeniu mu 
dodatkowego terminu.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
takiego oświadczenia w terminie 30 dni licząc od dnia wystąpienia bądź powzięcia 
wiadomości przez Zamawiającego o wskazanych w nim okoliczności.

§11
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA RODO

1. Zamawiający, działając jako administrator danych osobowych w rozumieniu 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
roku w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(zwanego dalej „RODO”), informujemy że Zamawiający będzie przetwarzał przekazane 
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przez Wykonawcę dane osobowe jego reprezentantów i/lub pełnomocników, osób 
wyznaczonych do kontaktu oraz osób upoważnionych przez niego podpisywania wszelkich 
oświadczeń w imieniu i na rzecz Wykonawcy, a związanych z realizacja przedmiotowej 
Umowy, w celu i w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy.

2. Wykonawca i/lub osoby go reprezentujące oświadczają, iż zostali poinformowani o tym, 
że:

a) Administratorem ich danych osobowych, zwanym dalej „Administratorem”  jest Szkoła 
Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 
Warszawa;

b) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych , z którym można skontaktować się  
pod adresem email: iod@sggw.edu.pl; 

c) Wszelkie dane osobowe pozyskane w związku z realizacją niniejszej Umowy będą 
przetwarzane: na podstawie art. 6 ust.1 lit. b) RODO - w celu wykonania Umowy, oraz na 
podstawie art. 6 ust.1 lit f) RODO - w celu weryfikacji danych osobowych w publicznych 
rejestrach a także zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń z Umowy jako 
prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora a także w oparciu o 
art. 6 ust.1 lit. c ) RODO - w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na 
Administratorze i realizacją zawartych umów,;

d) Odbiorcami państwa danych będą: podmioty i organy, którym Administrator jest 
zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa, oraz podmioty, które na podstawie stosownych umów 
przetwarzają dane osobowe powierzone do przetwarzania przez Administratora w związku 
z realizacją usług gwarantujących należyte wykonanie niniejszej Umowy;

e) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji warunków 
Umowy, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa 
powszechnie obowiązującego lub dla zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych 
roszczeń;

f) Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do w/w danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania danych, na zasadach i warunkach wynikających z RODO;

g) Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego, na terytorium RP organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych;

h) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może 
skutkować odmową zawarcia umowy.

3. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania w imieniu Zamawiającego wszystkim osobom 
wskazanym w ust.1 powyżej, a których dane osobowe udostępni Zamawiającemu w 

mailto:iod@sggw.edu.pl
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związku z realizacją niniejszej Umowy, informacji, o których mowa w art. 14 RODO, w 
zakresie analogicznym jak w ust.2 powyżej.”

§ 12
ZMIANY TREŚCI UMOWY

1. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić jedynie za zgodą obu Stron wyrażoną 
na piśmie, w formie aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności. 

2. Zmiana Umowy może nastąpić w sytuacji zmiany stawki podatku od towarów i usług: jeżeli 
zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez 
Wykonawcę, każda ze Stron Umowy, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów 
dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej Strony o przeprowadzenie 
negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego;

3.  Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach: 

a) w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli zmiany są na korzyść Zamawiającego albo zaszły 
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, niezależne 
od Wykonawcy, 

b) w zakresie wynagrodzenia, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, 
a w szczególności w przypadku zmniejszenia przedmiotu zamówienia pod względem 
ilościowym. 

c) w zakresie terminu realizacji umowy, jeśli zaszły okoliczności, których nie można było 
przewidzieć,  jedynie jednak w sytuacji, gdy nieprzewidziane okoliczności nie wynikają z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

§ 13
KLAUZULE WALORYZACYJNE

1. Stosownie do treści art. 142 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość 
zmiany wysokości wynagrodzenia umownego w następujących przypadkach: 

1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, 

2) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 
podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę, 

3) w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne, 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,

jeżeli zmiany określone w pkt. 1)-4) będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy 
przez Wykonawcę. 
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2. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. 1 niniejszego paragrafu 
oraz § 12 ust. 2, Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek 
o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu 
w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług lub podatku 
akcyzowego. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i 
wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz dokładne 
wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego  Wykonawcy po zmianie Umowy. 

3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. 2 niniejszego paragrafu 
Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy 
w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów 
zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien 
zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz 
dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy, 
w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną 
kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia 
za pracę na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe 
koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z 
podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie 
akceptował, kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom 
Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego 
wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie 
przewyższającej wysokość płacy minimalnej. 

4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. 3 niniejszego paragrafu 
Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy 
w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania 
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.  Wniosek powinien zawierać wyczerpujące 
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty 
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca 
zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia 
wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 1 pkt. 3 niniejszego 
paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe 
koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą 
zasad, o których mowa w ust. 1 pkt. 3 niniejszego paragrafu. 

5. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. 4 niniejszego paragrafu 
Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy 
w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia 
i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych.  Wniosek powinien zawierać 
wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne 
wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności 
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Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą 
podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 1 pkt. 4 
niniejszego paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie 
dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku 
ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 1 pkt. 4 niniejszego paragrafu. 

6. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia  z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 
1)-4)  obejmować będzie wyłącznie płatności za dostawy/usługi, których w dniu zmiany 
jeszcze nie wykonano. 

7. Obowiązek udowodnienia wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu 
na zmianę wynagrodzenia należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania 
zmiany Umowy przez Zamawiającego. 

8. Zmiany o których mowa w ust. 1 zostaną dokonane adekwatnie do okoliczności które je 
uzasadniają, w szczególności ewentualna zmiana zasad rozliczeń powodująca 
podwyższenie wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi wyłącznie o wskaźnik wynikający z 
obowiązujących przepisów lub zakresu dokonanej zmiany sposobu wykonywania 
umowy. 

§ 14
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Właściwym do stosowania przy realizacji niniejszej umowy jest prawo polskie.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Spory, mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez Sąd 

właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 

Załączniki:

1. Formularz ofertowy,
2. Opis przedmiotu zamówienia.
3. Kalkulacja ceny ofertowej,
4. Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia.
5. Wykaz zgłoszonych patentów do UP RP objętych zamówieniem.  

WYKONAWCA                                                                                  ZAMAWIAJĄCY
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NR SPRAWY  SZP.253.11.2020

Załącznik nr 5 do Ogłoszenia stanowiący załącznik nr 2 do Umowy – Opis przedmiotu zamówienia. 

Prowadzenie spraw bieżących: 
Zakres spraw prowadzonych przez Wykonawcę dla patentów i zgłoszeń patentowych znajdujących się 
w Załączniku nr 8 do Ogłoszenia, stanowiącym załącznik nr 5 do Umowy:
a) prowadzenie postępowania przed Urzędem Patentowym RP, Wojewódzkim Sądem 

Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym, w szczególności merytoryczny 
udział w postępowaniach w sprawach o udzielenie patentu dla wymienionych zgłoszeń 
patentowych;

b) dozorowanie terminów opłat wnoszonych na konto Urzędu Patentowego RP;
c) informowanie właściwych jednostek organizacyjnych Zamawiającego o terminach i wysokości 

opłat okresowych z wyprzedzeniem 1 miesiąca przed upływem terminu płatności, w formie 
preliminarza opłat na miesiąc następny; 

d) zawiadamianie właściwych jednostek organizacyjnych Zamawiającego oraz twórców o etapach 
postępowania przed Urzędem Patentowym RP;

e) informowanie Urzędu Patentowego RP o sprzedaży praw do patentów lub zgłoszeń patentowych; 
f) prowadzenie aktualnych rejestrów zgłoszeń i udzielonych praw wyłącznych;
g) przesyłanie Zamawiającemu Dokumentów Patentowych, które zostały wydane na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej (tekst jedn.: Dz.U. z 
2017r., poz. 776); 

h) prowadzenie systematycznej ewidencji korespondencji dotyczącej spraw prowadzonych 
w ramach niniejszej umowy;

i) przygotowywanie korespondencji związanej z ochroną własności przemysłowej skierowanej 
do innych niż Urząd Patentowy RP jednostek;

j) współpraca z jednostkami organizacyjnymi Zamawiającego w sprawach będących przedmiotem 
umowy;

Wyżej wymienione zadania będą wykonywane w siedzibie Wykonawcy.  

Oświadczam, iż zapoznałem/am się z treścią i wymaganiami powyższego opisu przedmiotu 
zamówienia, w pełni go akceptuję oraz oferuję za cenę wskazaną w formularzu ofertowym 
uwzględniającym wymagania opisu. 

PODPIS(Y):

…………….………………….                        ………………………………………………………..
     (miejscowość, data)                                         Podpis(y) i pieczątka(i) imienna(e) osoby(osób) 
                                                                            umocowanej(ych) do reprezentowania wykonawcy 
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NR SPRAWY  SZP.253.11.2020

Załącznik nr 6 do Ogłoszenia stanowiący załącznik nr 3 do Umowy – Kalkulacja ceny ofertowej

Lp. Przedmiot zamówienia

Cena 
jednostkowa 

netto
[PLN]

Liczba
[miesięcy]

Wartość netto 
[PLN]

VAT 
[%]

Wartość VAT 
[PLN]

Wartość brutto
[PLN]

1 2 3 4 5=3x4 6 7=5x6/100 8=5+7

1.

Prowadzenie spraw 
bieżących dla 108 

patentów, zgodnie z 
opisem w załączniku nr 5 
do ogłoszenia przez okres 

jednego miesiąca.

24 

Razem

OPŁAT URZĘDOWYCH DOKONA ZAMAWIAJACY. 

PODPIS(Y):

              
       
………………………………                                                 ……..……………………………………………
      (miejscowość, data)                                                   Podpis(y) i pieczątka(i) imienna(e) osoby(osób) 
                                                                                   umocowanej(ych) do reprezentowania wykonawcy 
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NR SPRAWY  SZP.253.11.2020

Załącznik nr 7 do Ogłoszenia stanowiący załącznik nr 4 do Umowy – Wykaz osób skierowanych 
do realizacji zamówienia.

L.p. Imię i nazwisko
Wykaz kwalifikacji 

zawodowych i 
doświadczenia 

Informacja o podstawie do 
dysponowania tymi 

osobami.

1.

2.

Osoba (osoby) wymienione powyżej będą realizować przedmiot zamówienia zgodnie z treścią 
ogłoszenia w ramach umowy nr ______/SGGW/2020 przez cały okres jej obowiązywania.

PODPIS(Y):

….…………………………….                                  ..……….………………………………                                    
         ( miejscowość, data)                                                           Podpis(y) i pieczątka(i) imienna(e) osoby(osób) 
                                                                                                   umocowanej(ych) do reprezentowania wykonawcy)                                                            
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NR SPRAWY  SZP.253.11.2020

Załącznik nr 8 do Ogłoszenia stanowiący załącznik nr 5 do Umowy – Wykaz zgłoszonych 
patentów do UP RP objętych zamówieniem. 

LP. Numer 
zgłoszenia

Data 
zgłoszenia

Numer 
prawa

Data 
wydania 
decyzji o 

udzieleniu 
prawa 

wyłącznego 

Data 
publikacji, 

numer WUP, 
kod 

publikacji 

Tytuł

1 P.387808 16.04.2009 PAT.214965 13.03.2013 31.10.2013 Sposób wytwarzania sklejki o podwyższonej 
wodoodporności

2 P.387920 30.04.2009 PAT.214966 13.03.2013 31.10.2013 Sposób wytwarzania oklein z jasnego drewna

3 P.389931 15.12.2009 PAT.215663 24.05.2013 31.01.2014 Sposób modyfikacji drewna

4 P.395171 08.06.2011 PAT.221033 26.01.2015 29.02.2016 Sposób sterowania procesem diploidyzacji tkanki w 
haploidalnych kulturach zawiesinowych ogórka

5 P.397418 14.12.2011 PAT.219408 08.09.2014 30.04.2015 Sposób otrzymywania sera dojrzewającego, sposób 
otrzymywania zakwasu, zakwas i ser dojrzewający

6 W125338 02.03.2012 Ru69561 04.07.2017 29.12.2017 (Konwersja) Urządzenie do pobierania próbek kiszonki (z 
P-398298)

7 P.403571 17.04.2013 PAT.229087 15.12.2017 29.06.2018 Filtr do usuwania zanieczyszczeń, zwłaszcza z małych 
cieków i zbiorników wodnych

8 P.404881 29.07.2013 PAT.221480 21.05.2015 29.04.2016 (wspólny) Sposób wytwarzania wieprzowych wyrobów 
mięsnych

9 P.404882 29.07.2013 PAT.221874 17.06.2015 30.06.2016
(wspólny) Zastosowanie folii trójwarstwowej i 
modyfikowanej atmosfery do pakowania prozdrowotnych 
wyrobów wieprzowych

10 P.405421 20.09.2013 PAT.229296 24.01.2018 31.07.2018 Sposób sterowania ciśnieniem roboczym dojarki 
mechanicznej w czasie rzeczywistym 

11 P.406377 05.12.2013 PAT.228358 03.10.2017 30.03.2018 Zastosowanie endopeptydaz o wysokiej specyficzności 
PCT/PL2014/000134specyficzności

12 W122905 20.02.2014 Ru.068613 18.01.2016 31.10.2016 Wzmocniony drewniany element konstrukcyjny

13 Z427660 17.04.2014 R-284237 29.03.2016  logo SGGW

14 P.408381 30.05.2014 PAT.226212 05.12.2016 30.06.2017 Sposób wytwarzania kompozytu reaktywnego oraz jego 
zastosowanie

15 P.409264 25.08.2014 PAT.226221 17.12.2016 30.06.2017
Sposób otrzymywania biomasy drożdży o zwiększonej 
zawartości beta(1,3)/(1,6)-glukanów i zastosowanie 
biomasy

16 P.409650 30.09.2014 PAT.234952 23.12.2019 18.05.2020 Sposób wytwarzania płyt pilśniowych w technologii 
suchego formowania

17 P.409893 23.10.2014 PAT.226226 15.12.2016 30.06.2017 Mechanizm prowadząco-kopiujący sekcji roboczej 
pielnika. 

18 P.410125 12.11.2014 PAT.226502 11.01.2017 31.08.2017 wspólny - Sposób wytwarzania wysokojakościowego 
wyrobu z mięsa strusiego

19 P.410127 12.11.2014 PAT.225686 25.10.2016 31.05.2017 wspólny- Sposób pozyskania kulinarnego mięsa 
wieprzowego i mięso wieprzowe

20 P.410136 13.11.2014 PAT.225687 25.10.2016 31.05.2017 wspólny - Sposób produkcji wysokojakościowych 
wyrobów z mięsa wieprzowego i strusiego.

21 P.410458 08.12.2014 PAT.232937 07.04.2018 30.08.2019
Zastosowanie oregano do przedłużania trwałości 
mrożonego mięsa drobiowego odkostnionego 
mechanicznie
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22 P.410486 10.12.2014 PAT.226236 15.12.2016 30.06.2017 Sposób przygotowania szczepionki bakterii probiotycznych 
jako kultury startowej w produktach mięsnych

23 P.411998 14.04.2015 PAT.232966 25.03.2019 30.08.2019 Zastosowanie nanocząstek miedzi jako stymulatora 
przyrostu masy mięśniowej

24 P.413601 20.08.2015 PAT.232199 07.12.2018 2019.05.31 Sposób otrzymywania drzew transgenicznych i drzewo 
transgeniczne

25 P.413809 03.09.2015 PAT.233537 13.06.2019 31.10.2019 Zastosowanie nowego szczepu Lactobacillus buchneri M w 
procesie kiszenia roślin lignocelulozowych 

26 P.413870 08.09.2015    Aerator rurowy z wypełnieniem

27 P.413872 08.09.2015 PAT.230683 23.04.2018 30.11.2018 Urządzenie do pomiarów biometrycznych dużych zwierząt 
gospodarskich

28 P.413873 08.09.2015 PAT.229501 23.03.2018 31.07.2018 Wzmocniona płyta wiórowa 

29 P.414007 15.09.2015 PAT.229257 23.10.2017 29.06.2018 Sposób przepływowego  pomiaru poziomu wody

30 P.414939 24.11.2015 PAT.232487 02.02.2019 2019.06.28 (wspólny) Sposób wytwarzania suszonej wołowiny i 
suszona wołowina, zwłaszcza dla osób aktywnych fizycznie

31 P.414940 24.11.2015 PAT.232488 02.02.2019 2019.06.28 (wspólny) Sposób wytwarzania suszonej wołowiny i 
suszona wołowina, zwłaszcza dla dzieci

32 P.414941 24.11.2015 PAT.232489 01.02.2019 2019.06.28 (wspólny) Sposób wytwarzania suszonej wołowiny i 
suszona wołowina, zwłaszcza dla kobiet 

33 P.414942 24.11.2015 PAT.232490 01.02.2019 2019.06.28 (wspólny) Sposób dojrzewania wołowych elementów 
kulinarnych 

34 P.415178 08.12.2015 PAT.230684 19.04.2018 30.11.2018 Ściereczka jednorazowego użytku do higieny 
przedudojowej gruczołu mlekowego zwierząt

35 P.415181 08.12.2015 PAT.229771 19.03.2018 31.08.2018 Urządzenie do kąpieli wymienia i strzyków zwierząt 

36 P.415237 11.12.2015 PAT.229772 19.03.2018 31.08.2018 Urządzenie do higieny wymienia i strzyków zwierząt 

37 P.415241 11.12.2015 PAT.230718 22.07.2018 30.11.2018 Zastosowanie preparatu do higieny wymienia i strzyków 
zwierząt 

38 P.415242 11.12.2015 PAT.230719 22.06.2018 30.11.2018 Preparat do zastosowania w profilaktyce i leczeniu 
zakażeń gruczołu mlekowego u zwierząt

39 P.415243 11.12.2015 PAT.230720 22.06.2018 30.11.2018 Zastosowanie preparatu do higieny wymienia i strzyków 
zwierząt 

40 P.415244 11.12.2015 PAT.230721 19.06.2018 30.11.2018 Zastosowanie preparatu do higieny wymienia i strzyków 
zwierząt 

41 P.415727 05.01.2016 PAT.233672 24.06.2019 29.11.2019 Zestaw chirurgiczny do wiercenia otworów w kościach. 

42 Z452763 25.02.2016 R-295880 16.03.2017  Ursynalia

43 P.416474 11.03.2016 PAT.228570 14.11.2017 30.04.2018 Układ do symulowania położenia zwierciadła wody 

44 P.416903 19.04.2016 PAT.230722 21.06.2018 30.11.2018 Karmnik dla gryzoni

45 P.417267 19.05.2016 PAT.236050 08.07.2020 08.07.2020 Zastosowanie poli(hydroksyoksetanów) 

46 P.418113 27.07.2016 PAT.230723 14.06.2018 30.11.2018 Fantom samicy żubra

47 P.418127 28.07.2016 PAT.232019 26.11.2018 2019.04.30 Mieszanka pełnoporcjowa dla ptaków hodowlanych

48 P.419022 06.10.2016 PAT.231734 25.10.2018 2019.03.29 Pielnik rzędowy

49 P.419023 06.10.2016 PAT.231735 25.10.2018 2019.03.29 Pionowy bukownik

50 P.419034 07.10.2016 PAT.231736 25.10.2018 2019.03.29 Sekator laserowy

51 P.419011 13.10.2016 PAT.231733 25.10.2018 2019.03.29 Układ nośny ramowo-wysięgnikowy łączący dwa siewniki 
precyzyjne

52 P.419656 01.12.2016    Urządzenie do wspomagania przerzynki drzewa leżącego
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53 P.419777 12.12.2016 PAT.234878 05.12.2019 30.04.2020 Układ bezpiecznego poboru wody

54 P.419840 15.12.2016 PAT.231336 06.09.2018 28.02.2019 Rozwijalna łata pomiarowa

55 P.420042 29.12.2016    Adaptacyjny układ do absorpcji energii mechanicznej z 
konwersją na energię elektryczną 

56 P.420212 16.01.2017 PAT.232177 14.12.2018 31.05.2019 Sposób otrzymywania preparatu beta(1,3)(1,6)-glukanów 
drożdży

57 P.420312 20.01.2017    Sposób bezwiórowego płaskiego skrawania materiału 
drzewnego

58 P.420621 21.02.2017 PAT.232109 06.12.2018 31.05.2019 Urządzenie do separacji odchodów bydła

59 P.421098 30.03.2017 PAT.232180 20.12.2018 31-05-2019 Adaptacyjny układ do zasilania spalinami zawierającymi 
cząstki stałe 

60 P.421101 30.03.2017 PAT.232181 20.12.2018 31-05-2019 Adaptacyjny układ do równomiernego dostarczania 
powietrza zawierającego cząstki stałe 

61 P.421285 11.04.2017 PAT.234259 03.12.2019 31.01.2020 Urządzenie do separacji paszy dla bydła

62 P.421524 08.05.2017 PAT.232182 14.12.2018 31.05.2019 Odżywka dla młodych gryzoni oraz sposób sporządzania 
odżywki dla młodych gryzoni 

63 P.421709 25.05.2017  14.10.2020  Sposób obróbki wstępnej surowców roślinnych przed 
procesem suszenia

64 P.422317 22.07.2017    Dodatek mineralny do paszy, sposób wytwarzania 
dodatku do paszy oraz zastosowanie

65 P.422378 27.07.2017 PAT.235735 13.12.2019  Zawieszany wyciągacz do kamieni

66 P.422784 07.09.2017  15.10.2020  Sposób otrzymywania powłoki pullulanowej  

67 P.422892 16.09.2017  07.10.2020  Sposób wytwarzania średniorozdrobnionych kiełbasek 
mięsnych

68 P.422894 16.09.2017    Sposób wytwarzania naturalnego preparatu ziołowego i 
preparat ziołowy

69 P.423334 31.10.2017  16.04.2020  Kosiarka rotacyjna z górnym napędem pasem klinowym

70 P.423414 10.11.2017  22.04.2020  Sposób wielostronnej oceny biozgodności materiałów

71 P.424047 22.12.2017    
Sposób doglebowej aplikacji płynnych i półpłynnych 
nawozów organicznych i urządzenie do doglebowej 
aplikacji płynnych i półpłynnych nawozów organicznych

72 P.424222 08.01.2018    Zestaw pomiarowy natężenia przepływu wody w 
przewodzie rurowym przy bezciśnieniowym przepływie

73 P.424332 22.01.2018  05.10.2020  Sposób klasyfikacji tuszek drobiu

74 P.424743 02.03.2018 Pat.234881 12.12.2019 30.04.2020 Sposób prasowania materiałów warstwowych, zwłaszcza 
lignocelulozowych

75 P.424907 15.03.2018 Pat.235000 16.12.2019 18.05.2020 Kosiarka rotacyjna

76 P.425800 01.06.2018    Wirnik brony wirnikowej 

77 P.425801 01.06.2018    Trak modułowy

78 P.425859 08.06.2018    Urządzenie do wydźwigu i podtrzymania bydła

79 P.426002 20.06.2018  20.04.2020  Nowy szczep bakterii Lactobacillus brevis i zastosowanie 
nowego szczepu bakterii Lactobacillus brevis

80 P.426145 29.06.2018    Dodatek mineralny do paszy, sposób wytwarzania 
dodatku do pasy oraz zastosowanie

81 P.426449 25.07.2018    
Sposób doglebowej aplikacji płynnych i półpłynnych 
nawozów i urządzenie do doglebowej aplikacji płynnych i 
półpłynnych nawozów

82 P.426674 14.08.2018    Sposób wytwarzania wyrobu ciastkarskiego



32

83 P.426816 27.08.2018    Sekcja pielnika do pracy w międzyrzędziach z 
krzywoliniowymi rzędami roślin

84 P.426817 27.08.2018    Wirnik brony wirnikowej z uchylnymi nożami

85 P.426836 29.08.2018    Sposób wytwarzania oleju mikrobiologicznego o wysokiej 
zawartości kwasów omega-3

86 P.426929 29.08.2018    Spulchniacz pokosów do kosiarki rotacyjnej

87 P.427439 16.10.2018    Urządzenie do samoczynnej regulacji górnego poziomu 
wody na obiektach piętrzących

88 P.427692 07.11.2018    Sposób otrzymywania proszku miodowego

89 P427703 08.11.2018    Ażurowe zamknięcie szandorowe 

90 P.427708 08.11.2018    Prasa ślimakowa z elementem regulacyjnym szczeliny tulei 
głowicy

91 P.427824 19.11.2018    Urządzenie do pomiaru i regulacji natężenia przepływu 
wody

92 P.427818 19.11.2018 PAT.235997 23.07.2020  Pójło poporodowe dla krów

93 P.427958 28.11.2018    Zestaw przelewów do regulacji piętrzenia oraz pomiaru i 
regulacji przepływu wody

94 P.428323 21.12.2018    Sposób otrzymania liofilizatu soku jabłkowego

95 P.428319 21.12.2018    Regulator piętrzenia wody w rurze

96 P428723 30.01.2019    Obrotowy zespół przenoszący duże owoce i zestaw do 
obróbki dużych owoców

97 P.428775 31.01.2019    Suszarka bębnowa do przygotowywania materiału 
siewnego

98 P.424620 19.02.2018    Sposób modyfikacji termomechanicznej drewna

99
P.430079 30.05.2019    

Moduł do skrawania płaskiego, cienkich sortymentów z 
drewna

100
P.430474 02.07.2019    

Urządzenie do pozyskiwania estrów metylowych kwasów 
tłuszczowych

101 P.429355 21.03.2019    Zastosowanie wodnego ekstraktu z raka pręgowanego
102 P.429861 07.05.2019    Odłownia dla różnych gatunków bydłowatych. 
103 P.429526 04.04.2019    Układ zawieszenia belki polowej opryskiwacza

104
P.430970 27.08.2019    

Medium do hodowli komórek mięśniowych oraz 
zastosowanie ekstraktu z zarodka kury. 

105
P.431652 29.10.2019    

Przyrząd do precyzyjnego pomiaru spadku zwierciadła 
wody.

106 P.431977 27.11.2019    
Bioreaktor z mieszadłem mechanicznym o złożonym ruchu 
posuwowym i obrotowo-zwrotnym.

107 P.432523 08.01.2020    Głowica kawitacyjna. 
108 P.434181 25.05.2020    Klej topliwy do drewna
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