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PAK/934/2021/WAW      Warszawa, dnia 04.10.2021 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 wpłynęły 
pytania 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 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje treść pytań 
i udziela wyjaśnień w sposób określony poniżej. 
Pytanie 1 
Chcielibyśmy złożyć ofertę tylko na część przedmiotu zamówienia (…..), natomiast po analizie załączników 
jak i zapytania, chciałbym zadać pytania w celu rozwiania (…) wątpliwości:  

1) jakie są wymagana i niezbędna dokumentacja do złożenia? 
2) w jakiej formie wymagane są dokumenty do realizacji zamówienia? 
3) czy w tym wypadku musimy opisywać planowaną misję? (załącznik nr 1) 

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 1 
Zamawiający wyjaśnia,  że ofertę należy sporządzić w formie i w zakresie określonym w treści SWZ,  
w szczególności w Rozdziale XII SWZ. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  zawarty jest w Załączniku Nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu 
zamówienia. Opis Przedmiotu Zamówienia (zwany dalej OPZ), w którym odpowiednio został opisany 
przedmiot zamówienia dla każdej z części (tj. w Załącznikach Nr: 1a dla Części I, 1b dla Części II, 1c dla 
Części III, 1d dla Części IV, 1e dla Części V). 
Ponadto Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z treścią SWZ Wykonawca ma obowiązek załączyć do oferty  
„Analiza założeń do koncepcji”.  
Wykonawca zobowiązany jest sporządzić i załączyć do oferty „Analizę założeń do koncepcji” (dla Części 
na którą składa ofertę) w odniesieniu do wymagań Zamawiającego w zakresie opracowania koncepcji 
nowatorskich projektów badawczych i użytkowych w przestrzeni kosmicznej wraz z oceną ich 
wykonalności (odpowiednio dla Części I,II,III, IV i V) w  Załączniku nr 1 do SWZ  (tj. w Załącznikach Nr: 1a 
dla Części I, 1b dla Części II, 1c dla Części III, 1d dla Części IV, 1e dla Części V) – opis przedmiotu 
zamówienia, w której 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), 
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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). 

 
Zamawiający wyjaśnia, że nie ma żadnej, z góry określonej formy dokumentu, a Wykonawca ma pełną 
swobodę do zastosowania takiej struktury dokumentu, która pozwoli Wykonawcy jasno i jednoznacznie 
odnieść się do wymaganych aspektów 1-4 powyżej. Zamawiający nie będzie oceniał możliwości 
Wykonawcy do realizacji projektu kosmicznego tylko możliwości Wykonawcy do realizacji Zamówienia. W 
celu zademonstrowania kapitału know-how, Zamawiający nie wymaga zawiązania konsorcjum przez 
Wykonawcę, a jedynie wskazania istniejącego know-how wśród podmiotów polskiego sektora 
kosmicznego. 
Pytanie 2 
W SWZ w rozdziale XII art. 2.4 znajduje się zapis „Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę”. W SWZ 
nie zdefiniowano wykonawcy i grupy wykonawców realizujących zlecenie wspólnie. Jednocześnie 
znajdujemy też zapis o możliwości złożenia oferty na część przedmiotu zamówienia. „Zamawiający 
dopuszcza składanie ofert częściowych, z których każda będzie oceniania, według zasad określonych w 
SWZ. Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 części, zgodnie z opisem zawartym w Rozdziale III 
SIWZ. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie pięć części lub cztery części lub trzy części lub 
dwie części lub na jedną dowolnie wybraną część.” W związku z powyższym chcielibyśmy zapytać, czy 
jeden podmiot, może być jednocześnie wykonawcą w dwóch różnych ofertach w ramach dwóch różnych 
grup wykonawców, składających oferty na inne części zamówienia? 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 2 
Zamawiający informuje, iż jeden Wykonawca może złożyć ofertę na więcej niż 1 część – co jest zgodne z 
zasadą określoną w SWZ, że: „Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie pięć części lub cztery 
części lub trzy części lub dwie części lub na jedną dowolnie wybraną część”. 
 
 
Treść powyższych wyjaśnień jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców, którzy ubiegają się o udzielenie 
zamówienia i złożą ofertę w niniejszym postępowaniu. 
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