PAK/924/2021/WAW

Warszawa, dnia 1.10.2021 r.

Uczestnicy postępowania

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez
negocjacji na: Opracowanie koncepcji nowatorskich projektów badawczych i użytkowych
w przestrzeni kosmicznej wraz z oceną ich wykonalności (znak sprawy: BO/11/2021).

Zamawiający – Polska Agencja Kosmiczna, informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło
pytanie od Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).
Zamawiający zgodnie z art. art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje treść pytania
i udziela wyjaśnienia w sposób określony poniżej.
Pytanie 1
Proszę o wyjaśnienie co dokładnie oznacza kryterium oceny "Analiza założeń do koncepcji".
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 1
Zamawiający wyjaśnia, że ww. kryterium odnosi się do przedmiotu zamówienia i ma na celu zbadanie jak
dobrze oferta wychodzi naprzeciw wymaganiom należytej realizacji zamówienia i maksymalizuje
prawdopodobieństwo opracowania optymalnej koncepcji.
Ponadto Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z treścią SWZ - „Analiza założeń do koncepcji” to krótki i
zwięzły dokument (rekomendacja Zamawiającego to: 1200-3000 słów, nie wliczając w to grafik, wykresów,
tabel i bibliografii) sporządzony w odniesieniu do wymagań Zamawiającego ujętych w Opisie przedmiotu
zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (odpowiednio w
załącznikach numer: 1a dla Części I, 1b dla Części II, 1c dla Części III, 1d dla Części IV, 1e dla Części V
przedmiotowego postepowania)
W ww. dokumencie Wykonawca powinien odnieść się do następujących aspektów:
1)

możliwość uzyskania wymiernej wartości naukowej i/lub komercyjnej (cele projektu, założenia
niezbędne do realizacji celów, korzyści z realizacji projektu w oparciu o dostępne dane rynkowe i/lub
naukowe, potencjał do wytworzenia/wzmocnienia polskiej specjalizacji),

2)

możliwość rozwoju polskiego sektora kosmicznego, w tym podmiotów naukowych i/lub
przemysłowych (wykorzystanie rodzimego know-how, zaangażowanie innych podmiotów sektora w
charakterze poddostawców, zaangażowanie innych podmiotów sektora w ramach kampanii
testowych, kalibracyjnych i weryfikacyjnych w przypadku realizacji dalszych faz misji),

3)

wykonalność projektu kosmicznego zgodnie z najlepszą obecną wiedzą (opis wymaganych
kompetencji do realizacji projektu, identyfikacja i ograniczenie ewentualnych braków, wstępny
harmonogram projektu i jego budżet, realistyczna ocena ryzyka, realność celów projektu),

4)

możliwość wykorzystania wcześniejszej wiedzy lub know-how w toku realizacji projektu (kontekst
projektu kosmicznego, wcześniejsze projekty i badania w obszarze proponowanego projektu
kosmicznego, istniejący kapitał know-how).
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Pytanie 2
Jaka jest przyczyna tak krótkiego czasu na wykonanie studium? Standardem na świecie jest czas realizacji
na poziomie 9-12 miesięcy. Tak krótki termin realizacji eliminuje z konkursu nowe koncepcje.
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 2
Okres realizacji przedmiotowego zamówienia jest dostoswany do jego zakresu merytorycznego
określonego w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do Specyfikacji Warunków
Zamówienia (odpowiednio w załącznikach numer: 1a dla Części I, 1b dla Części II, 1c dla Części III, 1d dla
Części IV, 1e dla Części V) przedmiotowego postepowania. Zgodnie z tym Zamawiający oczekuje opisania
koncepcji przyszłych misji lub projektów technologicznych, z uwzględnieniem m. in.: celów projektu,
określenia założeń niezbędnych do realizacji celów, analizy naukowych lub/i komercyjnych, korzyści z
realizacji projektu, opisu wymaganych kompetencji do realizacji projektu, identyfikacji i ewentualnych
braków/barier i propozycji ograniczania ich wpływu, analizę faktycznej realizacji i powodzenia przyszłej
misji, jak i realistycznej oceny ryzyka. Formuła Zamówienia nie eliminuje nowych koncepcji, wręcz
przeciwnie, uruchamia cykl działań Polskiej Agencji Kosmicznej, które mają na celu stworzyć możliwości ich
rozwinięcia w przygotowaniu do realizacji Krajowego Programu Kosmicznego. Nie jest zasadne
porównanie czasu realizacji Zamówienia z okresem przygotowania pełnej dokumentacji, z uwzględnieniem
ustandardyzowanych przeglądów, stanowiących pełną realizację fazy A misji kosmicznej.

Pytanie 3
Czy mogą być zgłaszane projekty, których studia wykonalności Polska Agencja Kosmiczna opłacała już w
przeszłości (np UV Sat)?
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 3
Na etapie oceny ofert Zamawiający oceni „Analizę założeń do koncepcji” pod kątem aspektów 1-4 (vide
odpowiedź na pytanie 1). Dokumentacja będąca wynikiem Zamówienia nie może być tożsama kształtem,
zakresem merytorycznym i treścią z innym opracowaniem, które było przedmiotem zamówienia
finansowanego ze środków publicznych.
Pytanie 4
Czy kwoty (wartości poszczególnych części zamówienia) podane w ogłoszeniu o zamówienie są kwotami
netto czy brutto?
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 4
Zamawiający informuje, że kwoty podane w ogłoszeniu o zamówieniu dla każdej z części są kwotami netto.
Pytanie 5
Czy jest możliwość porozmawiania z kimś o tym jak wypełnić załącznik nr 6? Ewentualnie czy istnieje
instrukcja wyjaśniająca co ma być zawarte w poszczególnych kolumnach tabeli?
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 5
Zamawiający informuje, iż okoliczności w jakich Wykonawca jest zobowiązany złożyć Zobowiązanie innego
podmiotu (Załącznik Nr 6 do SWZ) oraz zakres informacji został wskazany w treści SWZ w Rozdziale XII.
ust. 1.5 oraz w każdej z opisu kolumn/rubryk w tabeli znajdującej się w Załączniku nr 6 do SWZ.
Pytanie 6
W dokumencie Specyfikacja Warunków Zamówienia, w paragrafie X, punkt 2 widnieje zapis mówiący, iż
„Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej i zawodowej, musi być spełniony: … w przypadku Wykonawców występujących wspólnie - samodzielnie przez co najmniej jednego z
Wykonawców występujących wspólnie.”
Czy w przypadku wykonawców występujących wspólnie, przynajmniej jeden z nich musi dysponować
pełną zdolnością techniczną i zawodową wymaganą w postępowaniu, czy wystarczy aby warunek ten
spełnili wspólnie?
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Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 6
Zamawiający wyjaśnia, iż wyraźnie wskazał w SWZ, iż warunek udziału w postępowaniu dotyczący
zdolności technicznej lub zawodowej w przypadku Wykonawców występujących wspólnie musi być
spełniony przez co najmniej jednego Wykonawcę występującego wspólnie.
W ramach opisu ww. warunku Zamawiający wskazał usługi (ust. 1 pkt. 4.1. – Rozdział X , SWZ) jakimi ma
się wykazać Wykonawca oraz wskazał jakimi osobami ma dysponować Wykonawca (ust. 1 pkt. 4.2. –
Rozdział X, SWZ).
Powyższe oznacza, że przykładowo: co najmniej jeden z Wykonawców występujących wspólnie wykaże
się spełnieniem warunku w zakresie doświadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt. 4.1. – Rozdział X , SWZ,
natomiast drugi z Wykonawców występujących wspólnie wykaże się spełnieniem warunku w zakresie
dysponowania osobami, o których mowa w pkt. 4.2. – Rozdział X, ust. 1 SWZ.
Dodatkowo należy wskazać, iż w ramach wykazania się dysponowaniem osobami, o których mowa w ust.
1 pkt. 4.2. – Rozdział X SWZ - przykładowo: jeden z wykonawców występujących wspólnie wykaże się
dysponowaniem osoby - Kierownika Zespołu, który spełnia w całości wymagania Zamawiającego,
określone w ust. 1 pkt 4.2. ppkt 1) – Rozdział X SWZ, natomiast drugi z wykonawców występujących
wspólnie wykaże się dysponowaniem osób, o których mowa odpowiednio w ust. 1 pkt 4.2. ppkt 2) do ppkt
4) – Rozdział X SWZ.
Pytanie 7
Co oznacza zapis, iż analityk „opracował”. Czy to oznacza, że jest jedynym autorem (ekspertyzy, analizy),
czy może być współautorem?
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 7
Zamawiający wyjaśnia, iż wskazany przez Wykonawcę analityk (vide ust. 1 pkt. 4.2. ppkt 2 – Rozdział X
SWZ) ma posiadać wykształcenie wyższe oraz wykazać się opracowaniem (w wymaganym okresie) co
najmniej jednego studium wykonalności lub co najmniej jednej ekspertyzy lub co najmniej jednego
opracowania analityczno-koncepcyjnego w obszarze związanym z systemami satelitarnymi, lub w
obszarze technologii kosmicznych, lub w obszarze obserwacji astronomicznych i badań ciał niebieskich.
Zamawiający na tym etapie postępowania (tj. przed otwarciem ofert) nie może dokonywać oceny spełnienia
warunku udziału w postępowaniu na podstawie treści pytania Wykonawcy.
Pytanie 8
Co oznacza zapis, że ekspert „brał udział”. Czy to oznacza, że projekty, w których brał udział, zostały już
zakończone, czy mogą być w trakcie realizacji i niezakończone na dzień składania oferty (np. wieloletnie
projekty badawcze)?
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 8
Zamawiający informuje, iż wyraźnie zostało wskazane, iż Wykonawca ma dysponować Ekspertem, który
posiada wykształcenie wyższe oraz w ciągu ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert
brał udział w co najmniej: 2 projektach naukowych lub 2 projektach B+R lub 2 projektach technicznych lub
2 projektach przemysłowych w obszarze technologii kosmicznych, astronomii lub badań kosmicznych, albo
jest autorem co najmniej 2 publikacji związanych z technologią kosmiczną lub astronomią lub badaniami
kosmicznymi.
Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż w ramach tego opisu warunku udziału w postępowaniu badane
będzie doświadczenie Eksperta tj. osoby która została skierowana do realizacji zamówienia, a nie
doświadczenie Wykonawcy.
Ponadto Zamawiający zwraca uwagę na fakt, iż na tym etapie postępowania (tj. przed otwarciem ofert) nie
może dokonywać oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu na podstawie treści pytania
Wykonawcy.
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Pytanie 9
W odniesieniu to czasu trwania projektów wymaganych w doświadczeniu, czy przez 5 lat należy rozumieć
projekty, które rozpoczęły się i zakończyły w tym okresie, czy może projekt mógł być rozpoczęty nie
wcześniej niż 5 lat od daty składania oferty ale nie został jeszcze zakończony, ekspert natomiast wykonał
swoją pracę w danym momencie takiego projektu?
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 9
Zamawiający wyjaśnia, iż Wykonawca ma wykazać się dysponowaniem osoby – Eksperta (vide ust. 1 pkt.
4.2. ppkt 4)– Rozdział X SWZ, który posiada wymagane wykształcenie oraz w ciągu ostatnich 5 (pięciu) lat
przed upływem terminu składania ofert brał udział w co najmniej: 2 projektach naukowych lub 2 projektach
B+R lub 2 projektach technicznych lub 2 projektach przemysłowych w obszarze technologii kosmicznych,
astronomii lub badań kosmicznych, albo jest autorem co najmniej 2 publikacji związanych z technologią
kosmiczną lub astronomią lub badaniami kosmicznymi.
W ww. wymogu Zamawiającego nie ma informacji o czasie trwania projektu, tylko o doświadczeniu
wskazanej osoby – Eksperta w ciągu ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert tj.
udziale we wskazanych projektach z określonych przez Zamawiającego obszarach.
Ponadto Zamawiający zwraca uwagę na fakt, iż na tym etapie postępowania (tj. przed otwarciem ofert) nie
może dokonywać oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu na podstawie treści pytania
Wykonawcy.
Pytanie 10
(…)w nawiązaniu do aktualnego postepowania przetargowego na opracowanie koncepcji nowatorskich
projektów kosmicznych, oraz w związku z przygotowywaną odpowiedzią z naszej strony, chciałbym prosić
Polska Agencję Kosmiczną o dodatkowy czas na dostarczenie odpowiedzi do Państwa.
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 10
Zamawiający nie przedłuży terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu. W ramach oferty
Zamawiający oczekuje zwięzłego dokumentu opisującego założenia do koncepcji (vide odpowiedź na
pytanie 1).
Pytanie Nr 11
Czy za studium wykonalności lub ekspertyzę lub opracowanie analityczno-koncepcyjne, w kontekście
wymaganego doświadczenia osób, można rozumieć również etap opracowania koncepcji oraz wymagań
technicznych w ramach projektu o charakterze badawczo-rozwojowym?
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 11
Zamawiający na tym etapie postępowania (tj. przed otwarciem ofert) nie może dokonywać oceny spełnienia
warunku udziału w postępowaniu na podstawie treści pytania Wykonawcy.
Pytanie Nr 12
W Specyfikacji Warunków Zamówienia Zamawiający żąda, aby Kierownik Zespołu wykazał się
doświadczeniem, iż w ciągu ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert kierował lub
koordynował organizacją co najmniej jednej usługi/projektu polegającej na opracowaniu studium
wykonalności lub ekspertyzy lub opracowania analityczno-koncepcyjnego w obszarze związanym z
systemami satelitarnymi lub w obszarze technologii kosmicznych, lub w obszarze obserwacji
astronomicznych i badań ciał niebieskich.
W związku z tym Wykonawca zwraca się z prośbą o dopuszczenie wykazania się przez Kierownika Zespołu
doświadczeniem w zakresie kierowania lub koordynowania organizacją co najmniej jednej usługi/projektu
polegającej na koordynacji prac merytorycznych nad publikacją naukową w obszarze związanym z
systemami satelitarnymi lub w obszarze technologii kosmicznych, lub w obszarze obserwacji
astronomicznych i badań ciał niebieskich.

4z5

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 12
Zamawiający na tym etapie postępowania (tj. przed otwarciem ofert) nie może dokonywać oceny spełnienia
warunku udziału w postępowaniu na podstawie treści pytania Wykonawcy.
Pytanie Nr 13
W Specyfikacji Warunków Zamówienia Zamawiający żąda, aby analityk opracował co najmniej jedno
studium wykonalności lub co najmniej jedną ekspertyzę lub co najmniej jedno opracowanie analitycznokoncepcyjne w obszarze związanym z systemami satelitarnymi, lub w obszarze technologii kosmicznych,
lub w obszarze obserwacji astronomicznych i badań ciał niebieskich Czy zapis ten oznacza, że analityk
powinien być jedynym autorem studium wykonalności lub ekspertyzy lub opracowania analitycznokoncepcyjnego czy może być współautorem tych prac?
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 13
Vide odp. na pytanie 7.
Pytanie Nr 14
W Specyfikacji Warunków Zamówienia Zamawiający żąda, aby brał udział w co najmniej: 2 projektach
naukowych lub 2 projektach B+R lub 2 projektach technicznych lub 2 projektach przemysłowych w
obszarze technologii kosmicznych, astronomii lub badań kosmicznych, albo jest autorem co najmniej 2
publikacji związanych z technologią kosmiczną lub astronomią lub badaniami kosmicznymi. Czy
Zamawiający dopuści przy wykazywaniu się przez Wykonawcę udziałem przez eksperta w projektach
nadal trwających np. wieloletnie projekty badawcze lub w projektach, które rozpoczęły się i zakończyły
przed upływem 5 lat, ale ekspert był przez jakiś okres aktywny w ramach projektu
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 14
Vide odp. na pytanie 9.

Treść powyższych wyjaśnień jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców, którzy ubiegają się o udzielenie
zamówienia i złożą ofertę w niniejszym postępowaniu.

Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej
/-/
Grzegorz Wrochna
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