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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:116265-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Gdańsk: Usługi w zakresie danych
2022/S 045-116265
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Polska Agencja Kosmiczna
Adres pocztowy: ul. Trzy Lipy 3
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL634 Gdański
Kod pocztowy: 80-172
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Iwona Łopacińska
E-mail: zamowienia@polsa.gov.pl
Tel.: +48 223801543
Adresy internetowe:
Główny adres: https://polsa.gov.pl
I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/polsa
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/polsa

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd krajowy lub federalny

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: wspieranie polskiego przemysłu kosmicznego

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
USŁUGA POZYSKANIA, PRZETWORZENIA I DOSTAWY DANYCH OBSERWACYJNYCH SST Z
SENSORÓW OPTYCZNYCH I LASERA
Numer referencyjny: BO/4/2022

II.1.2)

Główny kod CPV
72300000 Usługi w zakresie danych

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
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1. Przedmiotem zamówienia jest: usługa pozyskania, przetworzenia i dostawy danych obserwacyjnych SST
z sensorów optycznych i lasera. Przedmiot zamówienia został podzielony na 12 części. W ramach realizacji
przedmiotu zamówienia (dotyczy każdej z części zamówienia), Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do:
pozyskiwania, przetwarzania i dostarczania danych astrometrycznych, które będą przesyłane w formacie TDM
w wersji 2.0, zgodnym z CCSDS.
II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część I – Usługa pozyskania, przetworzenia i dostawy danych obserwacyjnych SST z sensora Anjin-San
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
72300000 Usługi w zakresie danych
72310000 Usługi przetwarzania danych
72319000 Usługi dostarczania danych

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Polska

II.2.4)

Opis zamówienia:
Część I – Usługa pozyskania, przetworzenia i dostawy danych obserwacyjnych SST z sensora Anjin-San, w
ramach realizacji przedmiotu zamówienia, Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do:
pozyskiwania, przetwarzania i dostarczania danych astrometrycznych, które będą przesyłane w formacie TDM
w wersji 2.0, zgodnym z CCSDS.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, w ramach którego Zamawiający może
zamówić usługę polegającą na pozyskaniu i przetwarzaniu danych dotyczących obiektów kosmicznych z
sensora oraz dostarczaniu ich do Polskiej Agencji Kosmicznej w ilości łącznej do 1497 godzin efektywnych.
Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w przypadku, gdy pozostaną niewykorzystane środki finansowe z
umowy PAK\U\36\2020\DPO\ACH w dniu jej zakończenia bądź otrzyma na ten cel dodatkowe środki krajowe
lub w wyniku zmiany warunków grantu przyznanego przez Komisję Europejską. Szczegółowe warunki oraz
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sposób udzielenia zamówienia opcjonalnego został określony w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w
szczególności w Projektowanych Postanowieniach Umowy (PPU) - Załącznik nr 8 do SWZ.
II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt „1SST2018-20 – First funding line in 2018–2020 for the further development of a European SST
Serviceprovision function” współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej.

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część II – Usługa pozyskania, przetworzenia i dostawy danych obserwacyjnych SST z sensora Beata
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
72300000 Usługi w zakresie danych
72310000 Usługi przetwarzania danych
72319000 Usługi dostarczania danych

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Polska

II.2.4)

Opis zamówienia:
Część II – Usługa pozyskania, przetworzenia i dostawy danych obserwacyjnych SST z sensora Beata, w
ramach realizacji przedmiotu zamówienia, Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do:
pozyskiwania, przetwarzania i dostarczania danych astrometrycznych, które będą przesyłane w formacie TDM
w wersji 2.0, zgodnym z CCSDS.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, w ramach którego Zamawiający może
zamówić usługę polegającą na pozyskaniu i przetwarzaniu danych dotyczących obiektów kosmicznych z
sensora oraz dostarczaniu ich do Polskiej Agencji Kosmicznej w ilości łącznej do 1993 godzin efektywnych.
Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w przypadku, gdy pozostaną niewykorzystane środki finansowe z
umowy PAK\U\36\2020\DPO\ACH w dniu jej zakończenia bądź otrzyma na ten cel dodatkowe środki krajowe
lub w wyniku zmiany warunków grantu przyznanego przez Komisję Europejską. Szczegółowe warunki oraz
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sposób udzielenia zamówienia opcjonalnego został określony w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w
szczególności w Projektowanych Postanowieniach Umowy (PPU) - Załącznik nr 8 do SWZ.
II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt „1SST2018-20 – First funding line in 2018–2020 for the further development of a European SST
Serviceprovision function” współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej.

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część III – Usługa pozyskania, przetworzenia i dostawy danych obserwacyjnych SST z sensora Moonbase
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
72300000 Usługi w zakresie danych
72310000 Usługi przetwarzania danych
72319000 Usługi dostarczania danych

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Polska

II.2.4)

Opis zamówienia:
Część III – Usługa pozyskania, przetworzenia i dostawy danych obserwacyjnych SST z sensora Moonbase,
w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do: pozyskiwania,
przetwarzania i dostarczania danych astrometrycznych, które będą przesyłane w formacie TDM w wersji 2.0,
zgodnym z CCSDS.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, w ramach którego Zamawiający może
zamówić usługę polegającą na pozyskaniu i przetwarzaniu danych dotyczących obiektów kosmicznych z
sensora oraz dostarczaniu ich do Polskiej Agencji Kosmicznej w ilości łącznej do 2475 godzin efektywnych.
Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w przypadku, gdy pozostaną niewykorzystane środki finansowe z
umowy PAK\U\36\2020\DPO\ACH w dniu jej zakończenia bądź otrzyma na ten cel dodatkowe środki krajowe
lub w wyniku zmiany warunków grantu przyznanego przez Komisję Europejską. Szczegółowe warunki oraz
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sposób udzielenia zamówienia opcjonalnego został określony w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w
szczególności w Projektowanych Postanowieniach Umowy (PPU) - Załącznik nr 8 do SWZ.
II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt „1SST2018-20 – First funding line in 2018–2020 for the further development of a European SST
Serviceprovision function” współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej.

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część IV– Usługa pozyskania, przetworzenia i dostawy danych obserwacyjnych SST z sensora Oborniki
Część nr: 4

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
72300000 Usługi w zakresie danych
72310000 Usługi przetwarzania danych
72319000 Usługi dostarczania danych

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Polska

II.2.4)

Opis zamówienia:
Część IV– Usługa pozyskania, przetworzenia i dostawy danych obserwacyjnych SST z sensora Oborniki,
w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do: pozyskiwania,
przetwarzania i dostarczania danych astrometrycznych, które będą przesyłane w formacie TDM w wersji 2.0,
zgodnym z CCSDS.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, w ramach którego Zamawiający może
zamówić usługę polegającą na pozyskaniu i przetwarzaniu danych dotyczących obiektów kosmicznych z
sensora oraz dostarczaniu ich do Polskiej Agencji Kosmicznej w ilości łącznej do 654 godzin efektywnych.
Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w przypadku, gdy pozostaną niewykorzystane środki finansowe z
umowy PAK\U\36\2020\DPO\ACH w dniu jej zakończenia bądź otrzyma na ten cel dodatkowe środki krajowe
lub w wyniku zmiany warunków grantu przyznanego przez Komisję Europejską. Szczegółowe warunki oraz
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sposób udzielenia zamówienia opcjonalnego został określony w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w
szczególności w Projektowanych Postanowieniach Umowy (PPU) - Załącznik nr 8 do SWZ.
II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt „1SST2018-20 – First funding line in 2018–2020 for the further development of a European SST
Serviceprovision function” współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej.

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część V – Usługa pozyskania, przetworzenia i dostawy danych obserwacyjnych SST z sensora PanoptesCOAST
Część nr: 5

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
72300000 Usługi w zakresie danych
72310000 Usługi przetwarzania danych
72319000 Usługi dostarczania danych

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Polska

II.2.4)

Opis zamówienia:
Część V – Usługa pozyskania, przetworzenia i dostawy danych obserwacyjnych SST z sensora PanoptesCOAST, w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do:
pozyskiwania, przetwarzania i dostarczania danych astrometrycznych, które będą przesyłane w formacie TDM
w wersji 2.0, zgodnym z CCSDS.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, w ramach którego Zamawiający może
zamówić usługę polegającą na pozyskaniu i przetwarzaniu danych dotyczących obiektów kosmicznych z
sensora oraz dostarczaniu ich do Polskiej Agencji Kosmicznej w ilości łącznej do 619 godzin efektywnych.
Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w przypadku, gdy pozostaną niewykorzystane środki finansowe z
umowy PAK\U\36\2020\DPO\ACH w dniu jej zakończenia bądź otrzyma na ten cel dodatkowe środki krajowe
lub w wyniku zmiany warunków grantu przyznanego przez Komisję Europejską. Szczegółowe warunki oraz
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sposób udzielenia zamówienia opcjonalnego został określony w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w
szczególności w Projektowanych Postanowieniach Umowy (PPU) - Załącznik nr 8 do SWZ.
II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt „1SST2018-20 – First funding line in 2018–2020 for the further development of a European SST
Serviceprovision function” współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej.

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część VI – Usługa pozyskania, przetworzenia i dostawy danych obserwacyjnych SST z sensora Panoptes-MAM
Część nr: 6

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
72300000 Usługi w zakresie danych
72310000 Usługi przetwarzania danych
72319000 Usługi dostarczania danych

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Polska

II.2.4)

Opis zamówienia:
Część VI – Usługa pozyskania, przetworzenia i dostawy danych obserwacyjnych SST z sensora PanoptesMAM, w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do:
pozyskiwania, przetwarzania i dostarczania danych astrometrycznych, które będą przesyłane w formacie TDM
w wersji 2.0, zgodnym z CCSDS.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, w ramach którego Zamawiający może
zamówić usługę polegającą na pozyskaniu i przetwarzaniu danych dotyczących obiektów kosmicznych z
sensora oraz dostarczaniu ich do Polskiej Agencji Kosmicznej w ilości łącznej do 231 godzin efektywnych.
Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w przypadku, gdy pozostaną niewykorzystane środki finansowe z
umowy PAK\U\36\2020\DPO\ACH w dniu jej zakończenia bądź otrzyma na ten cel dodatkowe środki krajowe
lub w wyniku zmiany warunków grantu przyznanego przez Komisję Europejską. Szczegółowe warunki oraz
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sposób udzielenia zamówienia opcjonalnego został określony w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w
szczególności w Projektowanych Postanowieniach Umowy (PPU) - Załącznik nr 8 do SWZ.
II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt „1SST2018-20 – First funding line in 2018–2020 for the further development of a European SST
Serviceprovision function” współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej.

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część VII – Usługa pozyskania, przetworzenia i dostawy danych obserwacyjnych SST z sensora Polonia.
Część nr: 7

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
72300000 Usługi w zakresie danych
72310000 Usługi przetwarzania danych
72319000 Usługi dostarczania danych

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Polska

II.2.4)

Opis zamówienia:
Część VII – Usługa pozyskania, przetworzenia i dostawy danych obserwacyjnych SST z sensora Polonia,
w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do: pozyskiwania,
przetwarzania i dostarczania danych astrometrycznych, które będą przesyłane w formacie TDM w wersji 2.0,
zgodnym z CCSDS.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, w ramach którego Zamawiający może
zamówić usługę polegającą na pozyskaniu i przetwarzaniu danych dotyczących obiektów kosmicznych z
sensora oraz dostarczaniu ich do Polskiej Agencji Kosmicznej w ilości łącznej do 2652 godzin efektywnych.
Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w przypadku, gdy pozostaną niewykorzystane środki finansowe z
umowy PAK\U\36\2020\DPO\ACH w dniu jej zakończenia bądź otrzyma na ten cel dodatkowe środki krajowe
lub w wyniku zmiany warunków grantu przyznanego przez Komisję Europejską. Szczegółowe warunki oraz
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sposób udzielenia zamówienia opcjonalnego został określony w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w
szczególności w Projektowanych Postanowieniach Umowy (PPU) - Załącznik nr 8 do SWZ.
II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt „1SST2018-20 – First funding line in 2018–2020 for the further development of a European SST
Serviceprovision function” współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej.

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część VIII – Usługa pozyskania, przetworzenia i dostawy danych obserwacyjnych SST z sensora PST-2
Część nr: 8

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
72300000 Usługi w zakresie danych
72310000 Usługi przetwarzania danych
72319000 Usługi dostarczania danych

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Polska

II.2.4)

Opis zamówienia:
Część VIII – Usługa pozyskania, przetworzenia i dostawy danych obserwacyjnych SST z sensora PST-2,
w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do: pozyskiwania,
przetwarzania i dostarczania danych astrometrycznych, które będą przesyłane w formacie TDM w wersji 2.0,
zgodnym z CCSDS.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, w ramach którego Zamawiający może
zamówić usługę polegającą na pozyskaniu i przetwarzaniu danych dotyczących obiektów kosmicznych z
sensora oraz dostarczaniu ich do Polskiej Agencji Kosmicznej w ilości łącznej do 1837 godzin efektywnych.
Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w przypadku, gdy pozostaną niewykorzystane środki finansowe z
umowy PAK\U\36\2020\DPO\ACH w dniu jej zakończenia bądź otrzyma na ten cel dodatkowe środki krajowe
lub w wyniku zmiany warunków grantu przyznanego przez Komisję Europejską. Szczegółowe warunki oraz
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sposób udzielenia zamówienia opcjonalnego został określony w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w
szczególności w Projektowanych Postanowieniach Umowy (PPU) - Załącznik nr 8 do SWZ.
II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt „1SST2018-20 – First funding line in 2018–2020 for the further development of a European SST
Serviceprovision function” współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej.

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część IX – Usługa pozyskania, przetworzenia i dostawy danych obserwacyjnych SST z sensora Sensor Rantiga
Część nr: 9

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
72300000 Usługi w zakresie danych
72310000 Usługi przetwarzania danych
72319000 Usługi dostarczania danych

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Polska

II.2.4)

Opis zamówienia:
Część IX – Usługa pozyskania, przetworzenia i dostawy danych obserwacyjnych SST z sensora Sensor
Rantiga, w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do:
pozyskiwania, przetwarzania i dostarczania danych astrometrycznych, które będą przesyłane w formacie TDM
w wersji 2.0, zgodnym z CCSDS.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, w ramach którego Zamawiający może
zamówić usługę polegającą na pozyskaniu i przetwarzaniu danych dotyczących obiektów kosmicznych z
sensora oraz dostarczaniu ich do Polskiej Agencji Kosmicznej w ilości łącznej do 424 godzin efektywnych.
Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w przypadku, gdy pozostaną niewykorzystane środki finansowe z
umowy PAK\U\36\2020\DPO\ACH w dniu jej zakończenia bądź otrzyma na ten cel dodatkowe środki krajowe
lub w wyniku zmiany warunków grantu przyznanego przez Komisję Europejską. Szczegółowe warunki oraz
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sposób udzielenia zamówienia opcjonalnego został określony w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w
szczególności w Projektowanych Postanowieniach Umowy (PPU) - Załącznik nr 8 do SWZ.
II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt „1SST2018-20 – First funding line in 2018–2020 for the further development of a European SST
Serviceprovision function” współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej.

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część X – Usługa pozyskania, przetworzenia i dostawy danych obserwacyjnych SST z sensora Solaris-2
Część nr: 10

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
72300000 Usługi w zakresie danych
72310000 Usługi przetwarzania danych
72319000 Usługi dostarczania danych

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Polska

II.2.4)

Opis zamówienia:
Część X – Usługa pozyskania, przetworzenia i dostawy danych obserwacyjnych SST z sensora Solaris-2,
w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do: pozyskiwania,
przetwarzania i dostarczania danych astrometrycznych, które będą przesyłane w formacie TDM w wersji 2.0,
zgodnym z CCSDS.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, w ramach którego Zamawiający może
zamówić usługę polegającą na pozyskaniu i przetwarzaniu danych dotyczących obiektów kosmicznych z
sensora oraz dostarczaniu ich do Polskiej Agencji Kosmicznej w ilości łącznej do 1279 godzin efektywnych.
Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w przypadku, gdy pozostaną niewykorzystane środki finansowe z
umowy PAK\U\36\2020\DPO\ACH w dniu jej zakończenia bądź otrzyma na ten cel dodatkowe środki krajowe
lub w wyniku zmiany warunków grantu przyznanego przez Komisję Europejską. Szczegółowe warunki oraz
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sposób udzielenia zamówienia opcjonalnego został określony w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w
szczególności w Projektowanych Postanowieniach Umowy (PPU) - Załącznik nr 8 do SWZ.
II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt „1SST2018-20 – First funding line in 2018–2020 for the further development of a European SST
Serviceprovision function” współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej.

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część XI – Usługa pozyskania, przetworzenia i dostawy danych obserwacyjnych SST z sensora Solaris-4
Część nr: 11

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
72300000 Usługi w zakresie danych
72310000 Usługi przetwarzania danych
72319000 Usługi dostarczania danych

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Polska

II.2.4)

Opis zamówienia:
Część XI – Usługa pozyskania, przetworzenia i dostawy danych obserwacyjnych SST z sensora Solaris-4,
w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do: pozyskiwania,
przetwarzania i dostarczania danych astrometrycznych, które będą przesyłane w formacie TDM w wersji 2.0,
zgodnym z CCSDS.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, w ramach którego Zamawiający może
zamówić usługę polegającą na pozyskaniu i przetwarzaniu danych dotyczących obiektów kosmicznych z
sensora oraz dostarczaniu ich do Polskiej Agencji Kosmicznej w ilości łącznej do 1527 godzin efektywnych.
Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w przypadku, gdy pozostaną niewykorzystane środki finansowe z
umowy PAK\U\36\2020\DPO\ACH w dniu jej zakończenia bądź otrzyma na ten cel dodatkowe środki krajowe
lub w wyniku zmiany warunków grantu przyznanego przez Komisję Europejską. Szczegółowe warunki oraz
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sposób udzielenia zamówienia opcjonalnego został określony w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w
szczególności w Projektowanych Postanowieniach Umowy (PPU) - Załącznik nr 8 do SWZ.
II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt „1SST2018-20 – First funding line in 2018–2020 for the further development of a European SST
Serviceprovision function” współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej.

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część XII – Usługa pozyskania, przetworzenia i dostawy danych obserwacyjnych SST z sensora Lasbor
Część nr: 12

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
72300000 Usługi w zakresie danych
72310000 Usługi przetwarzania danych
72319000 Usługi dostarczania danych

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Polska

II.2.4)

Opis zamówienia:
Część XII – Usługa pozyskania, przetworzenia i dostawy danych obserwacyjnych SST z sensora Lasbor,
w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do: pozyskiwania,
przetwarzania i dostarczania danych astrometrycznych, które będą przesyłane w formacie TDM w wersji 2.0,
zgodnym z CCSDS.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, w ramach którego Zamawiający może
zamówić usługę polegającą na pozyskaniu i przetwarzaniu danych dotyczących obiektów kosmicznych z
sensora oraz dostarczaniu ich do Polskiej Agencji Kosmicznej w ilości łącznej do 538 godzin efektywnych.
Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w przypadku, gdy pozostaną niewykorzystane środki finansowe z
umowy PAK\U\36\2020\DPO\ACH w dniu jej zakończenia bądź otrzyma na ten cel dodatkowe środki krajowe
lub w wyniku zmiany warunków grantu przyznanego przez Komisję Europejską. Szczegółowe warunki oraz
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sposób udzielenia zamówienia opcjonalnego został określony w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w
szczególności w Projektowanych Postanowieniach Umowy (PPU) - Załącznik nr 8 do SWZ.
II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt „1SST2018-20 – First funding line in 2018–2020 for the further development of a European SST
Serviceprovision function” współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej.

II.2.14)

Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Określenie warunku – dotyczy części I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:
posiada doświadczenie w okresie ostatnich 3 lat (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie wynikające z wykonania1) i/lub wykonywania2)
co najmniej jednej usługi operacyjnego pozyskania, przetwarzania i dostarczania danych SST z co
najmniej jednego sensora optycznego w ramach współpracy międzynarodowej albo w wykonaniu1) i/lub
wykonywania2) co najmniej jednej usługi, polegającej na pozyskaniu lub przetwarzaniu lub dostarczaniu danych
w obserwacyjnym projekcie badawczym realizowanym w ramach Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) lub w
międzynarodowym obserwacyjnym projekcie astronomicznym, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi
zostały wykonane należycie. Wykaz należy sporządzić zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ.
UWAGA:
1) za wykonaną usługę Zamawiający rozumie taką usługę, która została zrealizowana na rzecz podmiotu
(Zamawiającego/Odbiorcy) w ramach danej umowy i odebrana przez ten podmiot jako wykonana należycie.
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Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawianych danych,
które będą wyszczególnione w ofercie.
2) w przypadku usług wykonywanych (jeszcze nie zakończonych) datą ich wykonania będzie data wystawienia
dokumentu (referencje lub inne dokumenty), potwierdzającego należyte ich wykonywanie, z zastrzeżeniem że
ww. dokument powinien być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
Dowodami, o których mowa ww. warunku, są:
- referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane,
- a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów –
oświadczenie wykonawcy – wzór – Załącznik 7A do SWZ,
2. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej i zawodowej, w zakresie doświadczenia
zawodowego, musi być spełniony:
- przez Wykonawcę samodzielnie,
- przez co najmniej jeden podmiot udostępniający wiedzę i doświadczenie (podwykonawcę) samodzielnie,
- w przypadku Wykonawców występujących wspólnie - samodzielnie przez co najmniej jednego
z Wykonawców występujących wspólnie.
*Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, to kwoty te zostaną przeliczone przez Zamawiającego
na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski
(Tabela A kursów średnich walut obcych) na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej.
III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
1. Wzór projektowanych postanowień umowy (PPU) stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.
2. Wszelkie pytania dotyczące postanowień zawartych w PPU Wykonawca może zgłosić w sposób zgodny z art.
135 ustawy Pzp.
3. Wzór umowy nie podlega zmianom, za wyjątkiem zmian wprowadzonych przez Zamawiającego do terminu
składnia ofert, a złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją umowy przez Wykonawcę.
4. Stosownie do postanowień art. 455 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian
postanowień zawartej umowy.
5. Realizacja umowy podlega prawu polskiemu, w szczególności ustawie Prawo zamówień publicznych i
ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 08/04/2022
Czas lokalny: 09:30

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
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Polski
IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 08/04/2022
Czas lokalny: 09:35
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia
po dniu, w którym upłynął termin na składanie ofert, za pośrednictwem platformy zakupowej (https://
platformazakupowa.pl/pn/polsa) poprzez odszyfrowanie i upublicznienie wczytanych na platformie ofert.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy zakupowej: (https://platformazakupowa.pl/pn/polsa) i
dokonywane będzie poprzez odszyfrowanie i upublicznienie wczytanych na platformie ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. Oferta - inne dokumenty – katalog wymaganych dokumentów oraz moment ich składania został określony
w Rozdziale XIV SWZ. JEDZ oraz pozostałe dokumenty określone w Rozdziale XIV SWZ będą wymagane na
wezwanie zamawiającego od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona.
2. Do oferty wykonawca dołącza:
1) Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy)
2) Formularz cenowy - Załącznik nr 2 do SWZ
3) Zobowiązanie podmiotu trzeciego - (jeśli dotyczy) - wzór stanowi Załącznik nr 5 do SWZ
4) Wadium - (jeśli dotyczy)
5) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa – w sytuacji gdy oferta lub inne dokumenty składane w toku
postępowania będą zawierały tajemnicę przedsiębiorstwa.
6) Informacje dotyczące wykonawcy – w tym dokumencie wykonawca składa oświadczenie w zakresie
spełnienia wymogów RODO oraz informację, czy wybór oferty wykonawcy będzie prowadził do powstania u
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zamawiającego obowiązku podatkowego. Informacje w tym zakresie Wykonawca zamieszcza w Załączniku nr 2
do SWZ.
Informacja w zakresie unieważnienia postępowania:
Zamawiający poza możliwością unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 255
ustawy Pzp, zgodnie z dyspozycją art. 257 ustawy Pzp, zastrzega możliwość unieważnienia postępowania
o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie
całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
Zaliczki:
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zmiany umowy:
1. Jeżeli okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 negatywnie wpływają na możliwość należytego
wykonania umowy, Strony mogą dokonać zmiany Umowy zgodnie z zapisami art. 15r Ustawy z dnia 2 marca
2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu realizacji zlecenia o maksymalnie 12 miesięcy
w ramach prawa opcji opisanego w punkcie 14 OPZ, w przypadku, gdy Komisja Europejska podejmie decyzję o
przedłużeniu grantu 1SST2018-20.
3. W przypadku jeżeli Umowa będzie obowiązywać przez ponad 12 miesięcy, w wyniku tego że Zamawiający
skorzysta z prawa opcji, będą miały zastosowanie zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia.
Zasady te zostały szczegółowo opisane w Załączniku nr 8 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.
Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę na sfinansowanie zamówienia w zakresie zamówienia
podstawowego i ta kwota będzie brana pod uwagę jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 255 pkt 3
ustawy Pzp.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych/Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postepu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony
prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590).

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postepu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
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Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/03/2022
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