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PAK/285/2022/WAW      Warszawa, dnia 23.03.2022 r.  
 
 

 
 
 
Uczestnicy postępowania 

 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na: dostawę i instalację automatycznych zestawów teleskopowych wraz z usługą 
wdrożenia do użytkowania - znak sprawy: BO/2/2022. 
 

 
Wyjaśnienie nr 1 treści SWZ  
oraz zmiana nr 2 treści SWZ 

 
Zamawiający – Polska Agencja Kosmiczna, informuje, że w przedmiotowym postępowaniu 

wpłynęły pytania od Wykonawcy dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia (swz).  
Zamawiający zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dn. 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje treść pytań  
i udziela wyjaśnień jak poniżej. 

Mając na uwadze treść udzielonych wyjaśnień, Zamawiający, działając na podstawie art. 137 ust. 
1 ustawy Pzp odpowiednio zmienia treść swz. Odpowiedzi Zamawiającego stanowią zmianę do swz. 
 
Pytanie 1  
Działając na podstawie art.135 ustawy prawo zamówień publicznych wnoszę o wyjaśnienie treści wzoru 
umowy, w szczególności: 
Zgodnie z §6 ust.1-3 wzoru umowy  
„1. Wykonawca w ramach realizacji etapów od 1 do 5 przekazywał będzie zamawiającemu protokoły 
i raporty z postępu prac. 
2. Wykonawca będzie przedstawiał Zamawiającemu do protokolarnego odbioru poszczególne etapy 
niezwłocznie po ich zakończeniu. 
3. Wykonawca będzie przedstawiał Zamawiającemu do zatwierdzenia raporty z postępu prac po upływie 
każdego okresu trzymiesięcznego obowiązywania Umowy. Każdy taki raport będzie zawierał informacje o 
etapach zakończonych w raportowanym okresie oraz o pracach wykonanych w etapach jeszcze 
niezakończonych. Zamawiający może w terminie 10 dni roboczych zgłosić uwagi do raportu, które 
Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w raporcie w terminie 5 dni roboczych.” 
Natomiast zgodnie z §7ust.3 wzoru umowy „Wynagrodzenie za etapy od 1 do 5 będzie wypłacane w 
równych częściach w odstępach trzymiesięcznych na postawie protokołów lub zatwierdzonych raportów 
z postępu prac, w wysokości wskazanej w ust. 1 pkt a., pod warunkiem protokolarnego odebrania etapów, 
które zostały ukończone upłynął przed terminem przekazywanego protokołu odbioru lub raportu z postępu 
prac.” 
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Powyższe zdanie jest niestylistyczne, niezrozumiałe i nie daje odpowiedzi, kiedy i na jaką kwotę 
Wykonawca może wystawić fakturę. 
Z zapisów wzoru umowy wynika, iż po każdym etapie będzie sporządzany protokół odbioru danego etapu 
od 1-5, oraz co 3 miesiące będzie składany raport z postępu prac. Natomiast płatność będzie dokonywana 
co 3 miesiące na podstawie protokołów odbioru i lub zatwierdzonych raportów w kwotach równych. 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wykonania danego etapu 
a fakturę należy wystawić do 15go dnia następnego miesiąca, w którym podpisano protokół odbioru. W 
związku z czym nie jest możliwe wystawienie faktury po upływie ww. okresu. Kwota zapłaty winna być 
powiązane z wartością prac podlegających odbiorowi. Zapłata za prace nie podlegające odbiorowi na 
podstawie raportu z postępu prac ma charakter zaliczki. W naszej ocenie należy odróżnić fakturę za 
wykonanie etapu od faktury zaliczkowej. 
Ponad to mając na uwadze fakt, iż Zamawiający przewidział również udzielenie zaliczki za zakup sprzętu 
w ramach realizacji etapu 2 do 30% wynagrodzenia, to nie wiadomo jak ustalić wartość równego, co-
trzymiesięcznego wynagrodzenia, z uwzględnieniem czy bez uwzględnienia zaliczki na zakup 
komponentów ZAS? Ponad to nie wiadomo do jakiej kwoty odnosi się 30% wynagrodzenia Wykonawcy – 
do łącznego wynagrodzenia określonego w §7 ust.1 lit. a i b czy tylko lit. a? 
 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 1: 
Zakwestionowanie przez wykonawcę zapisów § 6 i § 7 wymaga modyfikacji tych zapisów i wyjaśnienia 
oczekiwanego przez zamawiającego sposobu raportowania prac i związanych z tym płatności. 
Intencją zamawiającego jest, by po zakończeniu każdego etapu (od 1 do 5), strony dokonywały 
protokolarnego odbioru zakończonego etapu. Natomiast w przypadku, gdy któryś z etapów będzie 
wykonywany dłużej niż trzy miesiące, zamawiający oczekuje przedstawienia raportu z postępu prac. 
Na podstawie takiego raportu wypłacona zostanie proporcjonalna część wynagrodzenia za dany etap.  
Kwota zaliczki może wynieść maksymalnie 30% całości wynagrodzenia umownego – a więc sumy 
wynagrodzeń za etapy od 1 do 6. 
 
W PPU – Załącznik nr 8 do SWZ §6 ust. 3 jest zapis: 
„3. Wykonawca będzie przedstawiał Zamawiającemu do zatwierdzenia raporty z postępu prac po upływie 
każdego okresu trzymiesięcznego obowiązywania Umowy. Każdy taki raport będzie zawierał informacje  
o etapach zakończonych w raportowanym okresie oraz o pracach wykonanych w etapach jeszcze 
niezakończonych. Zamawiający może w terminie 10 dni roboczych zgłosić uwagi do raportu, które 
Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w raporcie w terminie 5 dni roboczych.” 
 
Zamawiający modyfikuje zapis § 6 ust. 3 PPU i nadaje mu brzmienie: 
„3. W przypadku, gdy wykonywanie danego etapu będzie trwało dłużej niż trzy miesiące, Wykonawca 
będzie przedstawiał Zamawiającemu do zatwierdzenia raporty z postępu prac po upływie każdego takiego 
okresu trzymiesięcznego. Każdy taki raport będzie zawierał informacje o pracach wykonanych w etapach 
jeszcze niezakończonych. Zamawiający może w terminie 10 dni roboczych zgłosić uwagi do raportu, które 
Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w raporcie w terminie 5 dni roboczych.” 
 
W PPU – Załącznik nr 8 do SWZ § 7 ust. 3 jest zapis: 
„3. Wynagrodzenie za etapy od 1 do 5 będzie wypłacane w równych częściach w odstępach 
trzymiesięcznych na postawie protokołów lub zatwierdzonych raportów z postępu prac, w wysokości 
wskazanej w ust. 1 pkt a., pod warunkiem protokolarnego odebrania etapów, które zostały ukończone 
upłynął przed terminem przekazywanego protokołu odbioru lub raportu z postępu prac.” 
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Zamawiający modyfikuje zapis § 7 ust. 3 PPU i nadaje mu brzmienie: 
„3. Wynagrodzenie za etapy od 1 do 5 będzie wypłacane w kwotach wskazanych w formularzu oferty, na 
postawie protokołów. Płatności na podstawie zatwierdzonych raportów z postępu prac będą dokonywane 
w proporcji do postępu wykonania prac w danym etapie.” 
 
Pytanie 2  
Zgodnie z §7 ust.4 wzoru umowy Wynagrodzenie za etap 6 zostanie wypłacone po upływie każdego 
miesiąca kalendarzowego świadczenia usługi wdrożenia AZT do operacyjnego wykorzystania – w 
wysokości wskazanej w ust. 1 pkt b. Płatność za ostatni miesiąc realizowania usługi zostanie zrealizowana 
pod warunkiem odebrania na postawie protokołu odbioru etapu 6. 
Na jakiej podstawie i w jakiej wysokości procentowej Wykonawca ma wystawić fakturę w miesięcznym 
okresie rozliczeniowym. Czy zapłata będzie miała charakter zaliczkowy na podstawie raportu postępu prac 
a za ostatni miesiąc zapłata nastąpi na podstawie protokołu odbioru? 
 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 2: 
W PPU – Załącznik nr 8 do SWZ §7 ust. 1 jest zapis: 
„1. Za prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca otrzyma następujące wynagrodzenie: 

a) w zakresie dostawy AZT, w wysokości brutto …………….. zł (słownie: ……………… złotych …/100), w 
tym netto ………… zł plus podatek od towarów i usług (VAT); 

b) w zakresie świadczenia usługi wdrożenia AZT do operacyjnego wykorzystania (test run), 
w wysokości brutto …………….. zł (słownie: ……………… złotych …/100), w tym netto ………… zł plus 
podatek od towarów i usług (VAT), za miesiąc kalendarzowy 

– zgodnie z formularzem Oferty, stanowiącym Załącznik Nr 2 do Umowy.” 
 
Zamawiający modyfikuje zapis § 7 ust. 1 PPU i nadaje mu brzmienie: 
„1. Za prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca otrzyma następujące wynagrodzenie: 

a) w zakresie dostawy AZT (etapy od 1 do 5), w wysokości brutto …………….. zł (słownie: ……………… 
złotych …/100), w tym netto ………… zł plus podatek od towarów i usług (VAT); 

b) w zakresie świadczenia usługi wdrożenia AZT do operacyjnego wykorzystania (test run, etap 6), 
w wysokości brutto …………….. zł (słownie: ……………… złotych …/100), w tym netto ………… zł plus 
podatek od towarów i usług (VAT), za miesiąc kalendarzowy, tj. 1/6 wynagrodzenia wskazanego 
za całość etapu 6 określonego w formularzu ofertowym. 

– zgodnie z formularzem Oferty, stanowiącym Załącznik Nr 2 do Umowy.” 
 
Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca zgodnie ze zmodyfikowanym zapisem PPU §7 ust. 1 pkt. b) 
wystawi co miesiąc fakturę w wysokości 1/6 kwoty, którą zaoferował jako całość wynagrodzenia za etap 6. 
Zgodnie z § 7 ust. 11 PPU „Podstawą wystawienia faktury za miesiąc świadczenia usługi wdrożenia AZT 
do operacyjnego wykorzystania (test run) jest zaakceptowane przez Zamawiającego sprawozdanie 
miesięczne. Wysokość wynagrodzenia za dany miesiąc jest proporcjonalna do długości czasu, w jakim 
zapewniona była ciągłość funkcjonowania”.  
Zapłata za poszczególne miesiące etapu 6 nie będzie miała charakteru zaliczkowego. Zapłata za ostatni 
miesiąc etapu 6 nastąpi na podstawie protokolarnego odbioru. 
 
Pytanie 3 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwości udzielenie zaliczki na zakup komponentów AZT na poziomie 20% 
łącznego wynagrodzenia określonego w §7 ust.1 lit. a i b i rozliczenie jej dopiero przy 5 lub 6 etapie? 
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Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 3: 
W PPU – Załącznik nr 8 do SWZ §7 ust. 5 jest zapis: 
„5. Wykonawca może żądać od Zamawiającego płatności zaliczkowej, w kwocie nie większej niż 30% 
wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, z przeznaczeniem na zakup komponentów AZT.” 

 
Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z tym zapisem, wykonawca może żądać udzielenia zaliczki na zakup 
komponentów AZT na poziomie 30% całości wynagrodzenia umownego – a więc sumy wynagrodzeń za 
etapy od 1 do 6. Zaliczka ta ma być przeznaczona na zakup komponentów AZT, co oznacza, że musi zostać 
rozliczona najpóźniej z zakończeniem realizacji etapu 2. 
Dodatkowo, w § 7 ust. 6, zamawiający usuwa punkt a. W wyniku usunięcia punktu a. kolejne numeracja 
została odpowiednio poprawiona. 
 
W załączeniu do niniejszego pisma Zamawiający udostępnia wzór umowy z naniesionymi zmianami. 
 
Treść powyższych zmian SWZ jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców, którzy ubiegają się o udzielenie 
zamówienia i złożą ofertę w niniejszym postępowaniu. 
 

 
 
 
Wiceprezes Polskiej Agencji Kosmicznej 
/-/ 
Marcin Mazur 

 


