PAK/652/2022/WAW

Warszawa, dnia 23.06.2022 r.
Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na: Platforma produktów i usług Narodowego Systemu Informacji
Satelitarnej – pilotaż (znak sprawy: BO/8/2022).
Zamawiający – Polska Agencja Kosmiczna, informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło
pytanie od Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).
Zamawiający zgodnie z art. 135 ust. 2, 5 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje treść zapytania i
udziela wyjaśnienia w sposób określony poniżej.
Pytanie Nr 1
Kierownik Zespołu (1 osoba): i. wykształcenie wyższe w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych lub
ścisłych i przyrodniczych lub informatycznych. Prosimy o potwierdzenie, iż ukończenie studiów na
kierunku geografia spełnia ww. wymóg.
Odpowiedź na pytanie Nr 1
Przedmiotowe pytanie wpłynęło w dniu 22 czerwca 2022 r., tj. po upływie terminu na składania wniosków
o wyjaśnienie treści SWZ. Wobec powyższego, Zamawiający w świetle postanowień zawartych w art. 135
ust. 5 ustawy Pzp nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużania terminu
składania ofert.
Niezależnie od powyższego Zamawiający informuje, że na tym etapie postępowania (tj. przed otwarciem
ofert) nie może dokonywać oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu na podstawie treści pytania
Wykonawcy.
Treść powyższych wyjaśnień jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców, którzy ubiegają się o udzielenie
zamówienia i złożą ofertę w niniejszym postępowaniu.

Wiceprezes Polskiej Agencji Kosmicznej

Michał
Norbert
Wierciński

Digitally signed by
Michał Norbert
Wierciński
Date: 2022.06.23
15:34:46 +02'00'

dr Michał Wierciński

Siedziba główna Agencji |ul. Trzy Lipy 3 (Budynek C), 80-172 Gdańsk | tel. +48 58 500 87 60 | e-mail: sekretariat@polsa.gov.pl
Oddział w Warszawie | ul. Prosta 70, 00-838 Warszawa | tel. +48 22 380 15 50 | e-mail: sekretariat.warszawa@polsa.gov.pl
Oddział w Rzeszowie | ul. Warszawska 18, 35-205 Rzeszów | tel. +48 516 222 695 | e-mail: michal.pilecki@polsa.gov.pl

