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Uczestnicy postępowania/platforma zakupowa 

 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez 
negocjacji na: usługa opracowania ekspertyzy „Podstawy prawne wykorzystania danych satelitarnych” -
znak sprawy BO/5/2022. 
 
 

Wyjaśnienie nr 1 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. 284 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. 
 
Pytanie 1  
Czy kwota, o której mowa w Ogłoszeniu o zamówieniu, w sekcji IV, w pkt. 4.1.5. pod nazwą „wartość 
zamówienia”, wynosząca 153 666,67 PLN, jest kwotą brutto (z uwzględnieniem 23% lub innej stawki 
podatku VAT na wszystkie części zamówienia) czy kwotą netto (bez uwzględnienia podatku VAT)? 
 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 1: 
Jest to kwota netto bez uwzględnienia podatku VAT. 
 
Pytanie 2  
Czy na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia można przyjąć, że wykonywanie zawodu 
adwokata jest równoznaczne z wykonywaniem zawodu radcy prawnego? 
 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 2: 
Zamawiający w Rozdziale XII ust. 4 pkt 4.2) lit. b), oraz w Rozdziale XXII ust. 2 Tabela Nr 1, Lp. 2 zamieścił 
zapisy dopuszczające inne równoważne aplikacje tj.:  
• Warunki udziału w postępowaniu: 
 „b) Prawnik (radca prawny/legislator) (min. 1 osoba) 
 - wykształcenie - wyższe w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne oraz ukończona 
aplikacja radcowska lub legislacyjna lub inne równoważne aplikacje, jeżeli oferta składana jest przez 
Wykonawcę z obszaru UE lub spoza obszaru UE; (…)” 
• Kryteria oceny ofert: 

„Liczba osób z wykształceniem prawniczym skierowanych do realizacji zamówienia posiadających aplikację 
radcowską wpisaną na listę radców prawnych lub aplikację legislacyjną zaświadczoną przez Rządowe 
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Centrum Legislacji obowiązującą na terenie Polski lub inne równoważne aplikacje, jeżeli oferta składana 
jest przez Wykonawcę z obszaru UE lub spoza obszaru UE”. 
 
Przez inną równoważną aplikację, Zamawiający także rozumie aplikację adwokacką. Wskazane zapisy, 
które Zamawiający zawarł w SWZ dotyczą wykonawców z obszaru UE lub spoza UE. 
 
Pytanie 3  
Czy, mając na uwadze cz. III Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia, w szczególności cz. III pkt 1 
lit c. oraz cz. III pkt 4 i pkt 5 SOPZ, w zakresie zamówienia znajduje się zadanie polegające na sporządzeniu 
projektu założeń do przepisów (zaprojektowania założeń do np. projektu ustawy), czy też zadanie 
polegające na sporządzeniu projektu samych przepisów (treści przepisów)? 
 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 3: 
Opracowanie ma dotyczyć sporządzenia projektu założeń do przepisów. 
W zakresie zamówienia znajduje się zadanie polegające na zarekomendowaniu kierunków interwencji 
legislacyjnej oraz na zaproponowaniu zakresu zmian niezbędnych w celu nowelizacji prawa powszechnie 
obowiązującego oraz opracowanie projektów założeń do przepisów o charakterze horyzontalnym, o ile 
wynik analizy wskaże na zasadność regulacji o tym charakterze. 
 
Pytanie 4  
Czy mając na uwadze cz. III pkt 4 Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia, Zamawiający uzna za 
prawidłowe wykonanie zamówienia, w zakresie Etapu III zamówienia, o którym mowa w cz. VI SOPZ (pt. 
„Opracowanie rekomendacji i propozycji interwencji legislacyjnych oraz wstępnej oceny skutków 
proponowanych zmian legislacyjnych”), opracowanie przez Wykonawcę 1–2 kluczowych rekomendacji  
w ramach każdego z 12 obszarów tematycznych objętych analizą, o których mowa w cz. III, w tabeli nr 2 
w SOPZ, tzn. łącznie nie więcej niż 24 rekomendacji ze wszystkich 12 obszarów tematycznych?  
 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 4: 
Zamawiający nie formułuje ilości niezbędnych „kluczowych rekomendacji” dot. nowelizacji aktów prawa 
powszechnie obowiązującego bez uprzednio przeprowadzonej analizy opisanej w cz. III pkt 1 lit. a, b, c 
Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia.  
Opracowane przez Wykonawcę rekomendacje oraz propozycje zakresu zmian legislacyjnych powinny 
umożliwić stworzenie sprzyjających warunków prawnych do stosowania zobrazowań satelitarnych  
w procesach i procedurach administracyjnych, w szczególności w zakresie wykorzystania produktów, usług 
i serwisów monitoringowych Narodowego Systemu Informacji Satelitarnej.  
 
Pytanie 5 
Zapytanie ofertowe rozróżnia podwykonawcę i podmiot trzeci, na którego zasoby powołuje się wykonawca. 
Będziemy wdzięczni za potwierdzenie, że na podstawie informacji zawartych w SWZ prawidłowo 
rozróżniamy kwalifikacje podmiotów określonych w składanej ofercie do tych dwóch grup: 
a. podmiot trzeci, na którego zasoby powołuje się wykonawca to osoba fizyczna lub prawna, która 
dostarcza personel lub ma doświadczenie na pokrycie wymogów określonych w pkt. XII.4 SWZ, 
b. podwykonawca to osoba fizyczna lub osoba prawna, która będzie brała udział w realizacji prac, ale jej 
zasoby nie pokrywają wymogów z pkt. XII.4 SWZ, np. ekonomiści niezbędni do oceny skutków związanych 
z rekomendacjami sformułowanymi w ramach ekspertyzy. 
 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 5: 
Podmiot trzeci czyli podmiot udostępniający swoje zasoby.  
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Jeżeli wykonawca osobiście nie posiada wymaganych zdolności, może ubiegać się o zamówienie, polegając 
na zdolnościach innych podmiotów, jeśli wykaże Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami tych 
podmiotów, które są niezbędne do wykonania zamówienia. A więc, gdy wykonawca nie ma własnych 
zdolności (w postaci wykształcenia, kwalifikacji zawodowych czy doświadczenia), aby spełnić warunki 
udziału w postępowaniu – określone w rozdziale XII ust. 4 pkt 4.1) i 4.2) SWZ i w tym celu korzysta 
z potencjału podmiotu trzeciego, to musi zapewnić udział tego podmiotu w realizacji zamówienia 
w zakresie usług, do których te zdolności są wymagane. Art. 118 ust. 2 ustawy Pzp przesądza,  
że w zakresie usług, do których realizacji niezbędne są zasoby dotyczące wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych lub doświadczenia podmiotu trzeciego, podmiot taki staje się podwykonawcą zamówienia. 
Rozdział XIII ust. 2 SWZ określa zasady korzystania wykonawcy z podmiotu udostępniającego swoje 
zasoby. 
 
Natomiast gdy Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu (nie korzysta  
z potencjału podmiotu trzeciego), może na etapie realizacji zamówienia korzystać z podwykonawcy. 
Rozdział XIII ust. 1 SWZ określa zasady korzystania wykonawcy z podwykonawców. 
 
Pytanie 6 
Czy oświadczenia podmiotów trzecich, na których zasoby powołuje się wykonawca mogą być złożone  
w formie scanu dokumentu podpisanego w formie pisemnej (PDF) poświadczonego przez profesjonalnego 
pełnomocnika podpisem elektronicznym? 
 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 6: 
Zobowiązanie podmiotu trzeciego może zostać przedłożone jako kopia dokumentu (tj. skan) poświadczona 
za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu trzeciego.  
Sposób przygotowania oferty oraz innych wymaganych oświadczeń i dokumentów oraz forma ich złożenia 
został opisany w SWZ rozdział XVIII ust. 2,  rozdział XIV ust. 2. 
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub 
oświadczeń został opisany w Rozdziale XV SWZ. 
 
Treść powyższych wyjaśnień SWZ jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców, którzy ubiegają się  
o udzielenie zamówienia i złożą ofertę w niniejszym postępowaniu. 
 
 
 

Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej 
/-/ 
Grzegorz Wrochna 

 


