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PAK/632/2022/WAW      Warszawa, dnia 21.06.2022 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 wpłynęły 
pytania od Wykonawców dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).  

Zamawiający zgodnie z art. 135 ust. 2 oraz art. 137 ust. 1 i 2 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 zapytań i udziela wyjaśnień oraz dokonuje modyfikacji Specyfikacji Warunków Zamówienia  w sposób 
określony poniżej. 
Pytanie Nr 1 
W nawiązaniu do prowadzonego przez Państwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie przetargu nieograniczonego na realizację projektu pn. PLATFORMA PRODUKTÓW I USŁUG 
NARODOWEGO SYSTEMU INFORMACJI SATELITARNEJ – PILOTAŻ (Znak postępowania: BO/8/2022) na 
podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2019. 
ze zm.) zwracamy się do Państwa z wnioskiem dotyczącym treści Specyfikacji Warunków Zamówienia 
(dalej SWZ): W związku z krótkim terminem przyjętym przez Zamawiającego od dnia zamieszczenia 
ogłoszenia do dnia składania ofert w powyższym postępowaniu oraz faktem, iż termin składania ofert 
przyjęty na poniedziałek dnia 20.06.2022 r. wypada po przypadającym dnia 16.06.2022 r. święcie oraz 
powszechnie przyjętym, powiązanym z nim tzw. długim weekendem, który skraca nadchodzący tydzień 
roboczy do realnie 3 dni, skracając tym samym jeszcze bardziej czas na przeprowadzeniem dogłębnej 
analizy zamówienia oraz rzetelne przygotowanie ofert w powyższym postępowaniu wnosimy do 
Zamawiającego o przesunięcie terminu składania ofert na kolejny tydzień do dnia 27-28.06.2022 r. i 
umożliwienie w ten sposób rzetelnego przygotowania i złożenia ofert większej ilości podmiotów 
zainteresowanych udziałem w powyższym postępowaniu. 
 
Odpowiedź na pytanie Nr 1 
Zamawiający w piśmie z dnia 14 czerwca 2022 o numerze PAK/618/2022/WAW r. poinformował o 
zmianie terminu składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu oraz zamieścił na stronie 
internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/polsa w miejscu prowadzonego postępowania ogłoszenie o 
zmianie ogłoszenia o zamówieniu. 
 
Pytanie Nr 2 
Zgodnie z dokumentacją: "Wykonawca w ramach zamówienia przeniesie na Zamawiającego autorskie 
prawa majątkowe do Platformy, a także materiałów stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu 
zamówienia, bez dodatkowego wynagrodzenia". 
Jest to możliwe w przypadku napisanych dedykowanych aplikacji i skryptów, ale nie jest możliwe 
przeniesienie praw majątkowych oprogramowania producentów, które będzie użyte do budowy Platformy. 
Jest możliwe wówczas przeniesienie licencji takiego oprogramowania. Czy dopuszczalne jest takie 
rozwiązanie? 
Odpowiedź na pytanie Nr 2 
Zgodnie z § 9 ust. 5 Załącznika nr 10 do SWZ Projektowane Postanowienia Umowy takie rozwiązanie jest 
dopuszczalne i możliwe i może dotyczyć zarówno oprogramowania licencjonowanego jak i 
oprogramowania standardowego, czyli istniejącego i dystrybuowanego przed zawarciem Umowy. 
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Pytanie Nr 3 
Czy wymaganie WNF - 009 - "W celu zbudowania Platformy mogą być stosowane dowolne biblioteki pod 
warunkiem, że muszą być one dostępne na licencji zezwalającej na dowolne wykorzystanie i modyfikację 
oraz zapewniony jest nieograniczony i bezpłatny dostęp do ich źródeł" dotyczy także komponentów 
standardowych COTS czyli dostarczanych komercyjnych elementów budowanego systemu ? 
Odpowiedź na pytanie Nr 3 
Komponenty standardowe muszą być dostępne na zasadach i w zakresie, o których mowa w § 9 ust. 5 oraz 
§ 12 Załącznika nr 10 do SWZ Projektowane Postanowienia Umowy. 
 
 
 
 
Jednocześnie Zamawiający dokonuje modyfikacji pkt 2) w treści „Uwaga” – znajdującej się w punkcie II. 
Rozdziału X. Specyfikacji Warunków Zamówienia poprzez dodanie sformułowania: „z wyłączeniem 
oświadczenia, o którym mowa w pkt 2”. 
Wobec powyższego pkt 2 Uwagi znajdującej się w punkcie II. Rozdziału X. Specyfikacji Warunków 
Zamówienia otrzymuje nowe następujące brzmienie:  
„2) W przypadku gdy Wykonawca, polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających swoje 
zasoby, musi przedstawić podmiotowe środki dowodowe, o których mowa powyżej (z wyłączeniem 
oświadczenia, o którym mowa w pkt 2), dotyczące tych podmiotów, potwierdzające, że nie zachodzą wobec 
tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.” 

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

 
Wiceprezes Polskiej Agencji Kosmicznej  
 
 
 
                        płk Marcin Mazur 
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