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Warszawa, dnia 20.05.2022 r.

Uczestnicy postępowania
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez
negocjacji na: Przygotowanie i przeprowadzenie programu szkoleniowego z wykorzystaniem
interaktywnych metod nauczania online z zakresu planowania misji kosmicznych (znak sprawy:
BO/7/2022).
Zamawiający – Polska Agencja Kosmiczna, informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły
pytania od Wykonawców dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).
Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 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
Rozumiemy, że maksymalna cena wynosi 300 000 zł, ale nie znaleźliśmy tej informacji, czy może Pani
potwierdzić?
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie Nr 1
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp jest zobowiązany najpóźniej przed
otwarciem ofert udostępnić na stronie internetowej postępowania informację o kwocie jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Mając na uwadze powyżej przytoczony przepis ustawy Pzp –
Zamawiający zamieści - po upływie terminu składania ofert (określonym datą i godziną), jednakże przed
upływem otwarcia ofert określonym (datą i godziną)- na stronie internetowej prowadzonego
postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/polsa w miejscu zamieszczenia niniejszego postępowania,
komunikat zawierający informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Niezależnie od powyższego Zamawiający informuje, że w „Planie postępowań o udzielenie zamówień na
2022 r.” - zmieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na BIP-ie Zamawiającego –
przewidziano orientacyjną wartość zamówienia w wysokości 231 707,32 zł co daje kwotę brutto
285 000,00 zł.
Pytanie Nr 2
Jaką liczbę wykładów, warsztatów, które mają być prowadzone jako uzupełnienie (i przygotowanie) do
zajęć mentorskich; czy to będzie nasza decyzja, ile godzin (kontaktowych) zapewnić?
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie Nr 2
Zamawiający nie precyzuje ilości godzin powierzając to zadanie Wykonawcy w ramach wykonania Etapu I
tj. opracowania programu szkoleniowego . Jednocześnie zwraca się uwagę, że rolą mentorów będzie
wsparcie w projektach zaliczeniowych, odpowiedź na ewentualne pytania studentów czy umożliwienie
bezpośredniego kontaktu z przemysłem a nie prowadzenie zajęć.
Pytanie Nr 3:
Czy każda z grup studentów będzie studiowała swój własny temat, czy też będzie to jeden temat dla
wszystkich grup? Który podmiot będzie określał temat(y)?
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie Nr 3
Zgodnie z opisem etapu IV zawartym w OPZ Wykonawca jest zobowiązany zaproponować min. 5 tematów
uczestnikom szkolenia. Oznacza to, że tematów będzie kilka, a do grupy studentów będzie należał wybór
preferowanego tematu. W związku z tym Zamawiający przewiduje, że kilka grup studentów może
realizować ten sam temat zaproponowany przez Wykonawcę.
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Pytanie 4:
Przed równoległymi działaniami, możemy rozpocząć pracę nad tym projektem (etap I) 15 lipca. W
zaproszeniu podano maksymalny czas trwania poszczególnych etapów, ale rozumiemy, że można go
skrócić. Moglibyśmy rozpocząć pracę 15 lipca i zakończyć ją 21 listopada, gdyby niektóre fazy były krótsze
od maksymalnego czasu trwania np. o tydzień (np. faza I w ciągu dwóch tygodni itd.). Czy jest to możliwe?
A może data 21 listopada mogłaby zostać przesunięta o około dwa tygodnie?
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie Nr 4
Prace nad wykonaniem Zamówienia mogą się rozpocząć niezwłocznie po podpisaniu umowy. Opis etapów
zawiera terminy maksymalne konieczne do realizacji całego Zamówienia. Zamawiający nie przewiduje
przedłużenia okresu realizacji zamówienia po dacie 21 listopada 2022 r.
Pytanie 5:
Rozumiemy, że część zajęć, wykładów, ogłoszeń, komunikacji z uczniami może być prowadzona w języku
angielskim?
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie Nr 5
Zajęcia oraz komunikacja z uczestnikami może odbywać się w języku polskim lub angielskim.
Pytanie Nr 6:
(…)rozumiemy, że musimy wypełnić i przesłać ten plik: Załącznik od 2 -5 do SWZ.pdf (w języku polskim).
Czy istnieje możliwość otrzymania go w formacie Word? Na przykład, jeśli mamy dłuższe uwagi do tabeli
7.
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie Nr 6
Zamawiający wyjaśnia, że zarówno oferta jak i wszystkie oświadczenia, w tym wskazane w pytaniu muszą
być złożone w języku polskim co zostało wskazane w treści pkt 3.14) ogłoszenia o zamówieniu („Języki, w
jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu: polski”).
Jednocześnie Zmawiający informuje, że umieszcza w dniu dzisiejszym na stronie internetowej
prowadzonego
postępowania:
platformie
zakupowej
znajdującą
się
pod
adresem
https://platformazakupowa.pl/pn/polsa, w miejscu przedmiotowego postępowania - załączniki nr 2 - 7 do
SWZ w formie edytowalnej.
Treść powyższych wyjaśnień jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców, którzy ubiegają się o udzielenie
zamówienia i złożą ofertę w niniejszym postępowaniu.
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