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MODYFIKACJA 

 
 
Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks 
cywilny (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 poz. 459 ze zm.), pt. „Opracowanie raportów dotyczących oceny potencjału 
rynkowego i wyceny praw własności intelektualnej. 
 
Zamawiający dokonuje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie jak niżej: 

 

1. W treści załącznika nr 1a do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia do części 1 zamówienia, rozdział  
A ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

„2. W celu opracowania raportu wykonawca wykona w szczególności następujące czynności:  

1) przeprowadzenie wywiadu z twórcami wynalazku w trakcie przynajmniej dwóch wizyt wykonawcy na 
spotkaniu z autorami,  

2) przeanalizowanie prac badawczych prowadzonych w zespole naukowym,  

3) dokonanie analizy dostępnych publikacji, raportów branżowych, danych statystycznych itp.,  

4) przeprowadzenie wywiadów z istniejącymi na rynku ekspertami branżowymi, organizacjami sieciowymi, 
takimi, jak w szczególności: klastry, izby gospodarcze, izby przemysłowo-handlowe cechy rzemiosł, 
organizacje zrzeszające przedsiębiorców z danej branży, które mogą znacząco przyczynić się do 
wzmocnienia działań komercjalizacyjnych wynalazku.” 

2. W treści załącznika nr 1b do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia do części 2 zamówienia, rozdział  
A ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. W celu opracowania raportu wykonawca wykona w szczególności następujące czynności:  

1) przeprowadzenie wywiadu z twórcami wynalazku w trakcie przynajmniej dwóch wizyt wykonawcy na 
spotkaniu z autorami,  

2) przeanalizowanie prac badawczych prowadzonych w zespole naukowym,  

3) dokonanie analizy dostępnych publikacji, raportów branżowych, danych statystycznych itp.,  

4) przeprowadzenie wywiadów z istniejącymi na rynku ekspertami branżowymi, organizacjami sieciowymi, 
takimi, jak w szczególności: klastry, izby gospodarcze, izby przemysłowo-handlowe cechy rzemiosł, 
organizacje zrzeszające przedsiębiorców z danej branży, które mogą znacząco przyczynić się do 
wzmocnienia działań komercjalizacyjnych wynalazku.” 

W związku z powyższą modyfikacją Zamawiający umieszcza na swojej stronie internetowej 
załączniki nr 1a i 1b do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia w wersjach uwzględniających zmiany 
wynikające z niniejszej modyfikacji. 
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