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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:108414-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Gdańsk: Teleskopy
2022/S 042-108414

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Polska Agencja Kosmiczna
Adres pocztowy: ul. Trzy Lipy 3
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL634 Gdański
Kod pocztowy: 80-172
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Iwona Łopacińska
E-mail: zamowienia@polsa.gov.pl 
Tel.:  +48 223801543
Adresy internetowe:
Główny adres: https://polsa.gov.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/polsa
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/polsa

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd krajowy lub federalny

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: wspieranie polskiego przemysłu kosmicznego

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
DOSTAWA I INSTALACJA AUTOMATYCZNYCH ZESTAWÓW TELESKOPOWYCH WRAZ Z USŁUGĄ 
WDROŻENIA DO UŻYTKOWANIA
Numer referencyjny: BO/2/2022

II.1.2) Główny kod CPV
38635000 Teleskopy

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest: dostawa i instalacja automatycznych zestawów teleskopowych wraz z usługą 
wdrożenia do użytkowania. Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 części.
1 dostawa i instalacja automatycznych zestawów teleskopowych do Ameryki Północnej (Stanów 
Zjednoczonych) -VLA- wraz z usługą wdrożenia do użytkowania;
2 dostawa i instalacja automatycznych zestawów teleskopowych do Ameryki Południowej (Argentyny) -VLA- 
wraz z usługą wdrożenia do użytkowania;
3 dostawa i instalacja automatycznych zestawów teleskopowych do Azji (Japonii) -VLA- wraz z usługą 
wdrożenia do użytkowania;
4 dostawa i instalacja automatycznych zestawów teleskopowych do Afryki Południowej (RPA) -VLA- wraz z 
usługą wdrożenia do użytkowania;
5 dostawa i instalacja automatycznych zestawów teleskopowych do Australii -VLA Oceania - wraz z usługą 
wdrożenia do użytkowania.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w opisie przedmiotu zamówienia odpowiednio dla 
każdej części.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa i instalacja automatycznych zestawów teleskopowych do Ameryki Północnej (Stanów Zjednoczonych) 
-VLA- wraz z usługą wdrożenia do użytkowania
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38635000 Teleskopy
48900000 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
79421200 Usługi projektowe inne niż w zakresie robót budowlanych
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: US United States
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Ameryka Północna (Stany Zjednoczone)

II.2.4) Opis zamówienia:
Część I – dostawa i instalacja automatycznych zestawów teleskopowych do Ameryki Północnej (Stanów 
Zjednoczonych) -VLA- wraz z usługą wdrożenia do użytkowania, w ramach której Wykonawca zobowiązany 
będzie do wykonania:
1) projektu technicznego automatycznego zestawu teleskopowego;
2) skompletowania komponentów automatycznego zestawu teleskopowego;
3) transportu automatycznego zestawu teleskopowego do miejsca docelowego ;
4) instalacji i integracji automatycznego zestawu teleskopowego ;
5) Uruchomienia i walidacji automatycznego zestawu teleskopowego
6) usługi wdrożenia do użytkowania automatycznego zestawu teleskopowego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia
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II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 6 038 399.90 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 01/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: takNumer identyfikacyjny 
projektu:Projekt 2-3SST2018-20 - „Druga linia finansowania w Programie Prac na lata 2018-2020 w związku z 
dalszym rozwojem funkcji świadczenia europejskich usług obserwacji i śledzenia obiektów kosmicznych SST”.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin realizacji zamówienia (świadczenia) dla części I został określony poprzez wskazanie konkretnej daty 
dla etapu od 1 do 5 tj. nie później niż do dnia 31.05.2023 r., oraz dla etapu 6 nie później niż do 01.12.2023 
r., ponieważ jest to uzasadnione obiektywną przyczyną związaną z ograniczonym okresem finansowania 
niniejszego zamówienia, wskazanym w stosownej umowie zawartej przez PAK.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa i instalacja automatycznych zestawów teleskopowych do Ameryki Południowej (Argentyny) -VLA- wraz 
z usługą wdrożenia do użytkowania
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38635000 Teleskopy
48900000 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
79421200 Usługi projektowe inne niż w zakresie robót budowlanych
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: AR Argentina
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Ameryka Południowa (Argentyna)

II.2.4) Opis zamówienia:
Część II – dostawa i instalacja automatycznych zestawów teleskopowych do Ameryki Południowej (Argentyny) 
-VLA- wraz z usługą wdrożenia do użytkowania, w ramach której Wykonawca zobowiązany będzie do 
wykonania:
1) projektu technicznego automatycznego zestawu teleskopowego;
2) skompletowania komponentów automatycznego zestawu teleskopowego;
3) transportu automatycznego zestawu teleskopowego do miejsca docelowego ;
4) instalacji i integracji automatycznego zestawu teleskopowego ;
5) Uruchomienia i walidacji automatycznego zestawu teleskopowego
6) usługi wdrożenia do użytkowania automatycznego zestawu teleskopowego.
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II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 6 038 399.90 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 01/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: takNumer identyfikacyjny 
projektu:Projekt 2-3SST2018-20 - „Druga linia finansowania w Programie Prac na lata 2018-2020 w związku z 
dalszym rozwojem funkcji świadczenia europejskich usług obserwacji i śledzenia obiektów kosmicznych SST”.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin realizacji zamówienia (świadczenia) dla części II został określony poprzez wskazanie konkretnej daty 
dla etapu od 1 do 5 tj. nie później niż do dnia 31.05.2023 r., oraz dla etapu 6 nie później niż do 01.12.2023 
r., ponieważ jest to uzasadnione obiektywną przyczyną związaną z ograniczonym okresem finansowania 
niniejszego zamówienia, wskazanym w stosownej umowie zawartej przez PAK.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa i instalacja automatycznych zestawów teleskopowych do Azji (Japonii) -VLA- wraz z usługą wdrożenia 
do użytkowania
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38635000 Teleskopy
48900000 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
79421200 Usługi projektowe inne niż w zakresie robót budowlanych
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: JP Japan
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Azja (Japonia)

II.2.4) Opis zamówienia:
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Część III – dostawa i instalacja automatycznych zestawów teleskopowych do Azji (Japonii) -VLA- wraz z usługą 
wdrożenia do użytkowania, w ramach której Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania:
1) projektu technicznego automatycznego zestawu teleskopowego;
2) skompletowania komponentów automatycznego zestawu teleskopowego;
3) transportu automatycznego zestawu teleskopowego do miejsca docelowego ;
4) instalacji i integracji automatycznego zestawu teleskopowego ;
5) Uruchomienia i walidacji automatycznego zestawu teleskopowego
6) usługi wdrożenia do użytkowania automatycznego zestawu teleskopowego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 6 038 399.90 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 01/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: takNumer identyfikacyjny 
projektu:Projekt 2-3SST2018-20 - „Druga linia finansowania w Programie Prac na lata 2018-2020 w związku z 
dalszym rozwojem funkcji świadczenia europejskich usług obserwacji i śledzenia obiektów kosmicznych SST”.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin realizacji zamówienia (świadczenia) dla części III został określony poprzez wskazanie konkretnej daty 
dla etapu od 1 do 5 tj. nie później niż do dnia 31.05.2023 r., oraz dla etapu 6 nie później niż do 01.12.2023 
r., ponieważ jest to uzasadnione obiektywną przyczyną związaną z ograniczonym okresem finansowania 
niniejszego zamówienia, wskazanym w stosownej umowie zawartej przez PAK.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa i instalacja automatycznych zestawów teleskopowych do Afryki Południowej (RPA) -VLA- wraz z 
usługą wdrożenia do użytkowania
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38635000 Teleskopy
48900000 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
79421200 Usługi projektowe inne niż w zakresie robót budowlanych
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: ZA South Africa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
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Afryka Południowa (RPA)

II.2.4) Opis zamówienia:
Część IV – dostawa i instalacja automatycznych zestawów teleskopowych do Afryki Południowej (RPA) -VLA- 
wraz z usługą wdrożenia do użytkowania, w ramach której Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania:
1) projektu technicznego automatycznego zestawu teleskopowego;
2) skompletowania komponentów automatycznego zestawu teleskopowego;
3) transportu automatycznego zestawu teleskopowego do miejsca docelowego ;
4) instalacji i integracji automatycznego zestawu teleskopowego ;
5) Uruchomienia i walidacji automatycznego zestawu teleskopowego
6) usługi wdrożenia do użytkowania automatycznego zestawu teleskopowego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 6 038 399.90 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 01/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: takNumer identyfikacyjny 
projektu:Projekt 2-3SST2018-20 - „Druga linia finansowania w Programie Prac na lata 2018-2020 w związku z 
dalszym rozwojem funkcji świadczenia europejskich usług obserwacji i śledzenia obiektów kosmicznych SST”.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin realizacji zamówienia (świadczenia) dla części IV został określony poprzez wskazanie konkretnej daty 
dla etapu od 1 do 5 tj. nie później niż do dnia 31.05.2023 r., oraz dla etapu 6 nie później niż do 01.12.2023 
r., ponieważ jest to uzasadnione obiektywną przyczyną związaną z ograniczonym okresem finansowania 
niniejszego zamówienia, wskazanym w stosownej umowie zawartej przez PAK.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa i instalacja automatycznych zestawów teleskopowych do Australii -VLA- wraz z usługą wdrożenia do 
użytkowania
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38635000 Teleskopy
48900000 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
79421200 Usługi projektowe inne niż w zakresie robót budowlanych
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
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Kod NUTS: AU Australia
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Australia (Oceania)

II.2.4) Opis zamówienia:
Część V – dostawa i instalacja automatycznych zestawów teleskopowych do Australii -VLA- wraz z usługą 
wdrożenia do użytkowania, w ramach której Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania:
1) projektu technicznego automatycznego zestawu teleskopowego;
2) skompletowania komponentów automatycznego zestawu teleskopowego;
3) transportu automatycznego zestawu teleskopowego do miejsca docelowego ;
4) instalacji i integracji automatycznego zestawu teleskopowego ;
5) Uruchomienia i walidacji automatycznego zestawu teleskopowego
6) usługi wdrożenia do użytkowania automatycznego zestawu teleskopowego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 6 038 399.90 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 01/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: takNumer identyfikacyjny 
projektu:Projekt 2-3SST2018-20 - „Druga linia finansowania w Programie Prac na lata 2018-2020 w związku z 
dalszym rozwojem funkcji świadczenia europejskich usług obserwacji i śledzenia obiektów kosmicznych SST”.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin realizacji zamówienia (świadczenia) dla części V został określony poprzez wskazanie konkretnej daty 
dla etapu od 1 do 5 tj. nie później niż do dnia 31.05.2023 r., oraz dla etapu 6 nie później niż do 01.12.2023 
r., ponieważ jest to uzasadnione obiektywną przyczyną związaną z ograniczonym okresem finansowania 
niniejszego zamówienia, wskazanym w stosownej umowie zawartej przez PAK.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.
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III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Określenie warunku – dotyczy części I, II, III, IV, V:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:
posiada doświadczenie, w okresie ostatnich 5 lat (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w wykonaniu co najmniej 2 dostaw: sprzętu 
astronomicznego dla robotycznych (autonomicznych) obserwatoriów i oprogramowania do sterowania 
teleskopami i przetwarzania danych uzyskanych z tych teleskopów - o łącznej wartości co najmniej
500 000,00 zł brutto*, każda. wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi 
zostały wykonane należycie. Wykaz należy sporządzić zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ.
Dowodami, o których mowa ww. warunku, są:
- referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane,
- a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – 
oświadczenie wykonawcy – wzór – Załącznik 7A do SWZ,
2. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej i zawodowej, w zakresie doświadczenia 
zawodowego, musi być spełniony:
- przez Wykonawcę samodzielnie,
- przez co najmniej jeden podmiot udostępniający wiedzę i doświadczenie (podwykonawcę) samodzielnie,
- w przypadku Wykonawców występujących wspólnie - samodzielnie przez co najmniej jednego
z Wykonawców występujących wspólnie.
*Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, to kwoty te zostaną przeliczone przez Zamawiającego 
na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski 
(Tabela A kursów średnich walut obcych) na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Wzór projektowanych postanowień umowy (PPU) stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.
2. Wszelkie pytania dotyczące postanowień zawartych w PPU Wykonawca może zgłosić w sposób zgodny z art. 
135 ustawy Pzp.
3. Wzór umowy nie podlega zmianom, za wyjątkiem zmian wprowadzonych przez Zamawiającego do terminu 
składnia ofert, a złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją umowy przez Wykonawcę.
4. Stosownie do postanowień art. 455 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian 
postanowień zawartej umowy.
5. Realizacja umowy podlega prawu polskiemu, w szczególności ustawie Prawo zamówień publicznych i 
ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2) Informacje administracyjne
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IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 05/04/2022
Czas lokalny: 09:30

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 05/04/2022
Czas lokalny: 09:35
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia 
po dniu, w którym upłynął termin na składanie ofert, za pośrednictwem platformy zakupowej (https://
platformazakupowa.pl/pn/polsa) poprzez odszyfrowanie i upublicznienie wczytanych na platformie ofert.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy zakupowej: (https://platformazakupowa.pl/pn/polsa) i 
dokonywane będzie poprzez odszyfrowanie i upublicznienie wczytanych na platformie ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Oferta - inne dokumenty – katalog wymaganych dokumentów oraz moment ich składania został określony 
w Rozdziale XIV SWZ. JEDZ oraz pozostałe dokumenty określone w Rozdziale XIV SWZ będą wymagane na 
wezwanie zamawiającego od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona.
2. Do oferty wykonawca dołącza:
1) Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy)
2) Formularz cenowy - Załącznik nr 2 do SWZ
3) Zobowiązanie podmiotu trzeciego - (jeśli dotyczy) - wzór stanowi Załącznik nr 5 do SWZ
4) Wadium
5) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa – w sytuacji gdy oferta lub inne dokumenty składane w toku 
postępowania będą zawierały tajemnicę przedsiębiorstwa.
6) Informacje dotyczące wykonawcy – w tym dokumencie wykonawca składa oświadczenie w zakresie 
spełnienia wymogów RODO oraz informację, czy wybór oferty wykonawcy będzie prowadził do powstania u 
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zamawiającego obowiązku podatkowego. Informacje w tym zakresie Wykonawca zamieszcza w Załączniku nr 2 
do SWZ.
Wadium w niniejszym postępowaniu, w każdej z Części jest wymagane. Szczegółowe wymagania dotyczące 
wadium zostały określone w Rozdziale XVII SWZ.
Kwota wadium w PLN
Część 1 dostawa i instalacja automatycznych zestawów teleskopowych do Ameryki Północnej (Stanów 
Zjednoczonych) -VLA- wraz z usługą wdrożenia do użytkowania 120000,00;
Część 2 dostawa i instalacja automatycznych zestawów teleskopowych do Ameryki Południowej (Argentyny) -
VLA- wraz z usługą wdrożenia do użytkowania 120000,00;
Część 3 dostawa i instalacja automatycznych zestawów teleskopowych do Azji (Japonii) -VLA- wraz z usługą 
wdrożenia do użytkowania 120000,00;
Część 4 dostawa i instalacja automatycznych zestawów teleskopowych do Afryki Południowej (RPA) -VLA- wraz 
z usługą wdrożenia do użytkowania 120000,00;
Część 5 dostawa i instalacja automatycznych zestawów teleskopowych do Australii -VLA Oceania - wraz z 
usługą wdrożenia do użytkowania 120000,00;
Informacja w zakresie unieważnienia postępowania:
Zamawiający poza możliwością unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 255 
ustawy Pzp, zgodnie z dyspozycją art. 257 ustawy Pzp, zastrzega możliwość unieważnienia postępowania
o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie 
całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
Zaliczki:
Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. Sposób udzielania 
zaliczek został określony w Projektowanych postanowieniach umowy - PPU.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych/Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postepu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub 
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony 
prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590).

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postepu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/02/2022
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