PAK/587/2022/WAW

Warszawa, dnia 03.06.2022 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 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 w sposób określony poniżej.
Pytanie Nr 1
l.p. Czego dotyczy

treść pytania
Zgodnie z SOPZ Zakres Analizy Wstępnej obejmuje m.in.:
"4. W ramach Analizy Wstępnej Wykonawca opracuje:
a. zakres planowanych do realizacji prac,
b. analizę wymagań funkcjonalnych i pozafunkcjonalnych,
c. model architektury Platformy,
d. opis planowanych do zastosowania rozwiązań technicznych,
e. szczegółowy harmonogram oparty na ogólnym harmonogramie wskazanym
w Umowie ze wskazaniem etapów, kamieni milowych,
f. wykona kompleksowy projekt techniczny rozwiązania zawierający
szczegółowy opis planowanych do wykorzystania technologii oraz
uwzględniający zagadnienia administracji Platformą, jej bezpieczeństwa,
dostępności, skalowalności i wydajności,

SOPZ
1.

-

Harmonogram
realizacji oraz zakres
realizacji

g. wykona i uzgodni makiety UX (LOW-FI, HI-FI) wraz z opisem sposobu
prezentacji danych, produktów serwisów oraz prototypy rozwiązania w tym
prototypy interfejsu Użytkownika wraz z zaznaczonymi interakcjami oraz
opisem przepływu ekranów. Prototypy należy przygotować co najmniej dla
kluczowych elementów Platformy:
• strona startowa pozwalająca na dostęp do komponentów Platformy,
• strona logowania do Platformy,
• okno interfejsu modułu kompozycji i wizualizacji.
5. W ramach Analizy Wstępnej zostanie uzupełniony Rejestr wymagań
stanowiący Załącznik Nr 1 do SOPZ, w oparciu o analizę potrzeb i wymagań
prowadzoną w ramach Analizy Wstępnej, a także na podstawie uzgodnień
merytorycznych z Zamawiającym."
W związku z zakresem Analizy Wstępnej oraz terminem jej wykonania
wskazanym w harmonogramie prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający
dysponuje zespołem specjalistów dedykowanym do weryfikacji produktów
zamówienia, co ma kluczowe znaczenie m.in. dla sprawnej analizy potrzeb i
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wymagań, uzgodnień merytorycznych z Zamawiającym, uzgodnienia makiet
UX, akceptacji projektu technicznego rozwiązania.
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie Nr 1
Zamawiający dysponuje personelem posiadającym wiedzę i doświadczenie odpowiednie do weryfikacji
produktów przedmiotu zamówienia, którego zadaniem będzie nadzór nad realizacją umowy i współpraca
z Wykonawcą.
Pytanie Nr 2
Czego dotyczy
Załącznik
2.

treść pytania

Nr

Szczegółowy

1: Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie opracowania koncepcji budowy
Opis Platformy NSIS oraz opracowania architektury rozwiązania uszczegółowienie

Przedmiotu

z Zamawiającym będą podlegały tylko wymagania funkcjonalnie

Zamówienia

niefunkcjonalne znajdujące się w Załączniku nr 1 do SOPZ

i

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie Nr 2
Zgodnie z treścią pkt 7 rozdział III.3.2.5 oraz pkt 19 rozdział III.3.3.1 Zamawiający przewiduje warsztatowe
doszczegółowienie wskazanych wymagań. Ewentualne nowe wymagania, nie ujęte w wSOPZ, mogą
wynikać z przygotowanej przez Wykonawcę Analizy Wstępnej m.in. zgodnie z pkt 5 w rozdziale III.2.
Pytanie Nr 3:
Czego dotyczy

treść pytania
W pkt II. OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA znajduje się wymaganie
opracowania i uszczegółowienie we współpracy z Zamawiającym koncepcji
budowy Platformy NSIS oraz opracowania i uszczegółowienia we współpracy z
Zamawiającym
POZOSTAŁE

architektury
WYMAGANIA

rozwiązania;
ppkt

7

dodatkowo

w

pkt.

Doszczegółowienie

III.3.2.5
wymagań

niefunkcjonalnych nastąpi na etapie Analizy Wstępnej w ramach serii
Załącznik
3.

Nr

Szczegółowy

1: warsztatów z wykorzystaniem techniki Design Thinking w połączeniu z
Opis metodyką SCRUM.

Przedmiotu
Zamówienia

Mając na uwadze wymagany termin na realizację Etapu I tj. 6 tygodni od dnia
podpisania Umowy zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający zapewni
odpowiedni (merytoryczny) zespół (Imię, Nazwisko, wymagane kompetencje
analityczne i architektoniczne) oraz jego dyspozycyjność w Etapie I w celu
uszczegółowienia we współpracy z Zamawiającym koncepcji budowy Platformy
NSIS oraz uszczegółowienia we współpracy z Zamawiającym architektury
rozwiązania ?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie Nr 3
Zamawiający informuje, że dysponuje odpowiednio wykwalifikowanym personelem i zapewni jego
dyspozycyjność w zakresie niezbędnym do współpracy z Wykonawcą w Etapie I.
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Pytanie 4:
Czego dotyczy

treść pytania
W pkt III.2 ANALIZA WSTĘPNA pkt 5 w ramach Analizy Wstępnej zostanie
uzupełniony Rejestr wymagań stanowiący Załącznik Nr 1 do SOPZ, w oparciu
o analizę potrzeb i wymagań prowadzoną w ramach Analizy Wstępnej,

Załącznik
4.

Nr

Szczegółowy

1: a także na podstawie uzgodnień merytorycznych z Zamawiającym.
Opis

Przedmiotu

Czy w ramach Etapu I (w czasie 6 tygodni) Zamawiający przewiduje

Zamówienia

uruchomienie analizy potrzeb i wymagań w celu uzupełnienia Rejestru
wymagań z użytkownikami Platformy NSIS? Jeśli tak to konieczne jest
wskazanie liczby uczestników oraz wydłużenie czasu realizacji Etapu I min do
10 tygodni.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie Nr 4
Zgodnie z brzmieniem cytowanego w pytaniu pkt 5 rozdziału III.2 Zamawiający nie planuje na tym etapie
angażowania innych użytkowników Platformy poza Zamawiającym.
Pytanie 5:
Czego dotyczy

treść pytania
W pkt. III.3.1 ZAŁOŻENIA OGÓLNE pkt 3. Cyt.: ”W trakcie realizacji Umowy
Strony będą dokonywać uszczegółowień, dotyczących sposobu realizacji

Załącznik
5.

Nr

Szczegółowy

1: wymagań oraz określać inne istotne wymagania wynikające z wizji
Opis biznesowej oraz wizji architektonicznej Platformy.”

Przedmiotu
Zamówienia

Czy Zamawiający zakłada uszczegółowienie sposobu realizacji wymagań w
trakcie realizacji Umowy tj. po zatwierdzeniu Etapu I – Analizy Wstępnej? Jeśli
tak to jak to będzie wpływało na odebraną Analizę Wstępną z Etapu I?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie Nr 5
W ocenie Zamawiającego, uszczegółowienie sposobu realizacji wymagań nie zakłada zmian w dokumencie
Analiza Wstępna. Proces ten nie definiuje nowych wymagań a jedynie uszczegóławia sposoby realizacji
wymagań zdefiniowanych w Załączniku nr 1 do SOPZ lub wynikających z Analizy Wstępnej wykonanej
przez Wykonawcę. Jest to zgodne z brzmieniem cytowanego w pytaniu pkt 3 rozdział III.3.1 oraz zakresu
Analizy Wstępnej opisanej w rozdziale III.2.
Pytanie Nr 6:
Czego dotyczy

treść pytania
Prosimy o wyjaśnienie treści zawartej w ust.6 w zdaniu: "Wykonawca w
terminie wskazanym przez Zamawiającego ponownie zgłosi gotowość do

6.

Załącznik

nr

10

SWZ, § 7 Odbiory

do

odbioru. W przypadku nieuwzględnienia przez Wykonawcę ww. uwag
Zamawiającego, Zamawiający może ponownie wezwać do usunięcia wad
lub odstąpić od Umowy w części objętej wadami odpowiednio zmniejszając
wynagrodzenie Wykonawcy, po bezskutecznym pisemnym wezwaniu
Wykonawcy do należytego wykonania Umowy z wyznaczeniem
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dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni. ".
Biorąc pod uwagę, iż uwag do produktów/Etapów zamówienia w
procedurze odbiorowej nie należy traktować jako wad prosimy o zmianę
słowa "wada" na "uwaga" w odpowiedniej formie. Jednocześnie, z uwagi na
niejasność przytoczonego zapisu wnosimy o zmianę zapisów na
następujące:
"Wykonawca w terminie wskazanym przez Zamawiającego ponownie
zgłosi gotowość do odbioru. W przypadku nieuwzględnienia przez
Wykonawcę ww. uwag Zamawiającego, Zamawiający może ponownie
wezwać do usunięcia uwag lub odstąpić od Umowy w części objętej
uwagami zmniejszając wynagrodzenie Wykonawcy za część, której dotyczą
nieusunięte uwagi. Odstąpienie od Umowy następuje po bezskutecznym
pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania Umowy z
wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni."
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie Nr 6
Wadą jest wykonanie Przedmiotu zamówienia niezgodnie z postanowieniami Umowy, w tym w
szczególności ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia.
Wadę istotną definiuje się w orzecznictwie jako wadę, która uniemożliwia bądź utrudnia korzystanie z
przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem co upoważnia Zamawiającego do odstąpienia od
Umowy w części objętej wadami i odpowiednio zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy.
Mając na uwadze powyższe, w ocenie Zamawiającego, nie ma potrzeby zmiany redakcji zapisów
dotyczących wad w przedmiocie Umowy.
Pytanie Nr 7:
Czego dotyczy

treść pytania

Prosimy o potwierdzenie, że kara umowna z tytułu zwłoki w wykonywaniu
Załącznik nr 10
danego etapu Umowy, w wysokości 0,3 % łącznego wynagrodzenia brutto, za
do SWZ § 8 Kary
7.
każdy rozpoczęty dzień zwłoki, będzie naliczana w przypadku niedochowania
umowne ust. 1
terminu zgłoszenia gotowości do odbioru odpowiednio Etapu lub całego
pkt. 1
przedmiotu Umowy w terminach określonych w § 3 ustęp 1 i 3.
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie Nr 7
Zamawiający potwierdza, że zawarta w pytaniu Wykonawcy interpretacja treści umowy w przywołanym
w pytaniu zakresie jest poprawna.
Pytanie Nr 8:
Czego dotyczy treść pytania
8.

Załącznik nr
10 do SWZ

Prosimy o potwierdzenie, że terminy "wykonanie Etapu" lub odpowiednio
"wykonanie przedmiotu Umowy" są tożsame z terminami "realizacja Etapu" oraz
odpowiednio "realizacja przedmiotu Umowy".

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie Nr 8
Zamawiający potwierdza, że zawarta w pytaniu Wykonawcy interpretacja treści umowy w przywołanym
w pytaniu zakresie jest poprawna.
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Pytanie Nr 9:
Czego dotyczy
9.

treść pytania

Prosimy o potwierdzenie, że "zakończenie Etapu" lub odpowiednio "zakończenie
Załącznik nr 10
Umowy" następuje w terminie wykonania Etapu oraz odpowiednio wykonania
do SWZ
Umowy.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie Nr 9
Zamawiający potwierdza, że zawarta w pytaniu Wykonawcy interpretacja treści umowy w przywołanym
w pytaniu zakresie jest poprawna.
Pytanie Nr 10:
Czego dotyczy

treść pytania

Prosimy o uzupełnienie Załącznika nr 10 do SWZ § 5 Zasady współpracy o
zapisy zobowiązujące Zamawiającego do oddelegowania zespołu do
współpracy z Wykonawcą podczas realizacji Umowy. Zespół Zamawiającego
Załącznik nr 10 do
10.
oddelegowany do realizacji Umowy będzie posiadał kompetencje i umocowanie
SWZ
do podejmowania decyzji w zakresie realizacji Umowy, w szczególności w
zakresie uzgadniania sposobu realizacji wymagań, architektury rozwiązania,
projektów UX.
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie Nr 10
W ocenie Zamawiającego takie uzupełnienie nie jest konieczne i w przepisach prawa powszechnie
obowiązującego taki obowiązek na Zamawiającego nie jest nałożony. Zamawiający dysponuje personelem,
posiadającym wiedzę i doświadczenie odpowiednie do współpracy z Wykonawcą.
Pytanie Nr 11:

11.

Czego dotyczy

treść pytania

Załącznik nr 10 do
SWZ, § 7 Odbiory

Ile iteracji odbiorów Zamawiający uznaje za dopuszczalną? Jaki
maksymalny czas Zamawiający przewiduje dla procedury odbiorów?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie Nr 11
Procedura opisana w § 7 projektu umowy zawiera możliwość dwukrotnego uwzględniania uwag przez
Wykonawcę, po otrzymaniu uwag Zamawiającego: po odbiorze pierwotnym i ponownym.
Zamawiający nie określa z góry maksymalnego czasu trwania procedury odbiorów. Czas trwania będzie
wynikał z zakresu i charakteru zgłoszonych uwag.
Treść powyższych wyjaśnień jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców, którzy ubiegają się o udzielenie
zamówienia i złożą ofertę w niniejszym postępowaniu.
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