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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:19087-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Gdańsk: Teleskopy
2022/S 010-019087

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

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: Izabela Gawlik-Barańska
E-mail: zamowienia@polsa.gov.pl 
Tel.:  +48 223801543
Adresy internetowe:
Główny adres: https://polsa.gov.pl

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/16/2021

II.1.2) Główny kod CPV
38635000 Teleskopy

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja automatycznych zestawów teleskopowych wraz z usługą 
wdrożenia do użytkowania.
Przedmiot zamówienia został podzielony na 6 (sześć) części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
zawarty jest w Załączniku Nr 1 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia (zwany dalej OPZ), w którym 
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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, 1f dla Części VI ).

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak

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
48900000 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania
79421200 Usługi projektowe inne niż w zakresie robót budowlanych
38635000 Teleskopy

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:
Przedmiotem zamówienia w Części I jest dostawa i instalacja automatycznych zestawów teleskopowych do 
Ameryki Północnej (Stanów Zjednoczonych) -VLA- wraz z usługą wdrożenia do użytkowania.
W ramach zamówienia w tej części Wykonawca jest zobowiązany do:
1. Opracowania projektu technicznego automatycznego zestawu teleskopowego – w terminie do 3 miesięcy od 
daty podpisania umowy;
2. Skompletowania komponentów automatycznego zestawu teleskopowego - do 10 miesięcy od daty 
podpisania umowy;
3. Transport automatycznego zestawu teleskopowego do miejsca docelowego - do 11 miesięcy od daty 
podpisania umowy;
4. Instalacja i integracja automatycznego zestawu teleskopowego - do 14 miesięcy od daty podpisania umowy;
5. Uruchomienie i walidacja automatycznego zestawu teleskopowego - do 15 miesięcy od daty podpisania 
umowy, nie później niż do 31.05.2023 r.
6. Usługa wdrożenia do użytkowania automatycznego zestawu teleskopowego przez okres 6 miesięcy od 
wykonania czynności, o których mowa w pkt. 5.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 1 do SWZ – Opis Przedmiotu 
Zamówienia (zwany dalej OPZ), w którym odpowiednio został opisany przedmiot zamówienia dla dla części I (tj. 
w Załączniku Nr: 1a dla Części I).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40%
Cena - Waga: 60%

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:
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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
Mając na uwadze postanowienia zawarte w art. 255 pkt 1 w związku art. 259 ustawy Prawo zamówień 
publicznych postepowanie w Części I zostało unieważnione z uwagi na fakt, iż do upływu terminu składania 
ofert tj. do dnia 10 grudnia 2021 r. do godziny 10:30 nie wpłynęła żadna oferta w tej Części.

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
48900000 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania
79421200 Usługi projektowe inne niż w zakresie robót budowlanych
38635000 Teleskopy

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

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia w Części II jest dostawa i instalacja automatycznych zestawów teleskopowych do 
Ameryki Południowej (Argentyny) -VLA- wraz z usługą wdrożenia do użytkowania.
W ramach zamówienia w tej części Wykonawca jest zobowiązany do:
1. Opracowania projektu technicznego automatycznego zestawu teleskopowego – w terminie do 3 miesięcy od 
daty podpisania umowy;
2. Skompletowania komponentów automatycznego zestawu teleskopowego - do 10 miesięcy od daty 
podpisania umowy;
3. Transport automatycznego zestawu teleskopowego do miejsca docelowego - do 11 miesięcy od daty 
podpisania umowy;
4. Instalacja i integracja automatycznego zestawu teleskopowego - do 14 miesięcy od daty podpisania umowy;
5. Uruchomienie i walidacja automatycznego zestawu teleskopowego - do 15 miesięcy od daty podpisania 
umowy, nie później niż do 31.05.2023 r.
6. Usługa wdrożenia do użytkowania automatycznego zestawu teleskopowego przez okres 6 miesięcy od 
wykonania czynności, o których mowa w pkt. 5.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 1 do SWZ – Opis Przedmiotu 
Zamówienia (zwany dalej OPZ), w którym odpowiednio został opisany przedmiot zamówienia dla dla części II 
(tj. w Załączniku Nr: 1b dla Części II).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40%
Cena - Waga: 60%

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
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Numer 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
Zgodnie z art. 255 pkt 3 w związku art. 259 ustawy Prawo zamówień publicznych, postępowanie w Części II 
zostało unieważnione z uwagi na fakt, iż jedyna złożona oferta z ceną ofertową brutto 14 111 044 zł jest de 
facto ofertą z najniższą ceną w Części II w przedmiotowym postępowaniu oraz nie ma możliwości zwiększenia 
środków finansowych do kwoty wynikającej z treści ww. oferty.

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
48900000 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania
79421200 Usługi projektowe inne niż w zakresie robót budowlanych
38635000 Teleskopy

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

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia w Części III jest dostawa i instalacja automatycznych zestawów teleskopowych do 
Azji (Japonii) -VLA- wraz z usługą wdrożenia do użytkowania
W ramach zamówienia w tej części Wykonawca jest zobowiązany do:
1. Opracowania projektu technicznego automatycznego zestawu teleskopowego – w terminie do 3 miesięcy od 
daty podpisania umowy;
2. Skompletowania komponentów automatycznego zestawu teleskopowego - do 10 miesięcy od daty 
podpisania umowy;
3. Transport automatycznego zestawu teleskopowego do miejsca docelowego - do 11 miesięcy od daty 
podpisania umowy;
4. Instalacja i integracja automatycznego zestawu teleskopowego - do 14 miesięcy od daty podpisania umowy;
5. Uruchomienie i walidacja automatycznego zestawu teleskopowego - do 15 miesięcy od daty podpisania 
umowy, nie później niż do 31.05.2023 r.
6. Usługa wdrożenia do użytkowania automatycznego zestawu teleskopowego przez okres 6 miesięcy od 
wykonania czynności, o których mowa w pkt. 5.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 1 do SWZ – Opis Przedmiotu 
Zamówienia (zwany dalej OPZ), w którym odpowiednio został opisany przedmiot zamówienia dla dla części III 
(tj. w Załączniku Nr: 1c dla Części III).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40%
Cena - Waga: 60%

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
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II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer 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
Mając na uwadze postanowienia zawarte w art. 255 pkt 1 w związku art. 259 ustawy Prawo zamówień 
publicznych postepowanie w Części III zostało unieważnione z uwagi na fakt, iż do upływu terminu składania 
ofert tj. do dnia 10 grudnia 2021 r. do godziny 10:30 nie wpłynęła żadna oferta w tej Części.

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
48900000 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania
79421200 Usługi projektowe inne niż w zakresie robót budowlanych
38635000 Teleskopy

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

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia w Części IV jest dostawa i instalacja automatycznych zestawów teleskopowych do 
Afryki Południowej (RPA) -VLA- wraz z usługą wdrożenia do użytkowania.
W ramach zamówienia w tej części Wykonawca jest zobowiązany do:
1. Opracowania projektu technicznego automatycznego zestawu teleskopowego – w terminie do 3 miesięcy od 
daty podpisania umowy;
2. Skompletowania komponentów automatycznego zestawu teleskopowego - do 10 miesięcy od daty 
podpisania umowy;
3. Transport automatycznego zestawu teleskopowego do miejsca docelowego - do 11 miesięcy od daty 
podpisania umowy;
4. Instalacja i integracja automatycznego zestawu teleskopowego - do 14 miesięcy od daty podpisania umowy;
5. Uruchomienie i walidacja automatycznego zestawu teleskopowego - do 15 miesięcy od daty podpisania 
umowy, nie później niż do 31.05.2023 r.
6. Usługa wdrożenia do użytkowania automatycznego zestawu teleskopowego przez okres 6 miesięcy od 
wykonania czynności, o których mowa w pkt. 5.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 1 do SWZ – Opis Przedmiotu 
Zamówienia (zwany dalej OPZ), w którym odpowiednio został opisany przedmiot zamówienia dla dla części IV 
(tj. w Załączniku Nr: 1d dla Części IV).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40%
Cena - Waga: 60%

II.2.11) Informacje o opcjach
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Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer 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
Zgodnie z art. 255 pkt 3 w związku art. 259 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnił 
postępowanie w Części IV, z uwagi na fakt, iż jedyna złożona oferta z ceną ofertową brutto 13 678 935 zł jest de 
facto ofertą z najniższą ceną w Części IV w przedmiotowym postępowaniu oraz nie ma możliwości zwiększenia 
środków finansowych do kwoty wynikającej z treści ww. oferty.

II.2) Opis

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

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

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

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia w Części V jest dostawa i instalacja automatycznych zestawów teleskopowych do 
Australii -VLA Oceania - wraz z usługą wdrożenia do użytkowania.
W ramach zamówienia w tej części Wykonawca jest zobowiązany do:
1. Opracowania projektu technicznego automatycznego zestawu teleskopowego – w terminie do 3 miesięcy od 
daty podpisania umowy;
2. Skompletowania komponentów automatycznego zestawu teleskopowego - do 10 miesięcy od daty 
podpisania umowy;
3. Transport automatycznego zestawu teleskopowego do miejsca docelowego - do 11 miesięcy od daty 
podpisania umowy;
4. Instalacja i integracja automatycznego zestawu teleskopowego - do 14 miesięcy od daty podpisania umowy;
5. Uruchomienie i walidacja automatycznego zestawu teleskopowego - do 15 miesięcy od daty podpisania 
umowy, nie później niż do 31.05.2023 r.
6. Usługa wdrożenia do użytkowania automatycznego zestawu teleskopowego przez okres 6 miesięcy od 
wykonania czynności, o których mowa w pkt. 5.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 1 do SWZ – Opis Przedmiotu 
Zamówienia (zwany dalej OPZ), w którym odpowiednio został opisany przedmiot zamówienia dla dla części V 
(tj. w Załączniku Nr: 1e dla Części V).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40%
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Cena - Waga: 60%

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:
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
Zgodnie z art. 255 pkt 3 w związku art. 259 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnił 
postępowanie w Części V, z uwagi na fakt, iż jedyna złożona oferta z ceną ofertową brutto 11 993 565 zł jest de 
facto ofertą z najniższą ceną w Części V w przedmiotowym postępowaniu oraz nie ma możliwości zwiększenia 
środków finansowych do kwoty wynikającej z treści ww. oferty.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa i instalacja automatycznych zestawów teleskopowych do Stanów Zjednoczonych -VLA Pacyfik - wraz z 
usługą wdrożenia do użytkowania
Część nr: 6

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

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

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia w Części VI jest dostawa i instalacja automatycznych zestawów teleskopowych do 
Stanów Zjednoczonych (VLA - Pacyfik) - wraz z usługą wdrożenia do użytkowania.
W ramach zamówienia w tej części Wykonawca jest zobowiązany do:
1. Opracowania projektu technicznego automatycznego zestawu teleskopowego – w terminie do 3 miesięcy od 
daty podpisania umowy;
2. Skompletowania komponentów automatycznego zestawu teleskopowego - do 10 miesięcy od daty 
podpisania umowy;
3. Transport automatycznego zestawu teleskopowego do miejsca docelowego - do 11 miesięcy od daty 
podpisania umowy;
4. Instalacja i integracja automatycznego zestawu teleskopowego - do 14 miesięcy od daty podpisania umowy;
5. Uruchomienie i walidacja automatycznego zestawu teleskopowego - do 15 miesięcy od daty podpisania 
umowy, nie później niż do 31.05.2023 r.
6. Usługa wdrożenia do użytkowania automatycznego zestawu teleskopowego przez okres 6 miesięcy od 
wykonania czynności, o których mowa w pkt. 5.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 1 do SWZ – Opis Przedmiotu 
Zamówienia (zwany dalej OPZ), w którym odpowiednio został opisany przedmiot zamówienia dla części VI (tj. w 
Załączniku Nr: 1f dla Części VI).
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II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40%
Cena - Waga: 60%

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:
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
Mając na uwadze postanowienia zawarte w art. 255 pkt 1 w związku art. 259 ustawy Prawo zamówień 
publicznych postepowanie w Części VI zostało unieważnione z uwagi na fakt, iż do upływu terminu składania 
ofert tj. do dnia 10 grudnia 2021 r. do godziny 10:30 nie wpłynęła żadna oferta w tej Części.

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: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 212-558222

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia 
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 1

Nazwa:
Dostawa i instalacja automatycznych zestawów teleskopowych do Ameryki Północnej (Stanów Zjednoczonych) 
-VLA -wraz z usługą wdrożenia do użytkowania

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty 
lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 2

Nazwa:
Dostawa i instalacja automatycznych zestawów teleskopowych do Ameryki Południowej (Argentyny) -VLA- wraz 
z usługą wdrożenia do użytkowania

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
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V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty 
lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 3

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

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty 
lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 4

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

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty 
lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 5

Nazwa:
Dostawa i instalacja automatycznych zestawów teleskopowych do Australii -VLA Oceania - wraz z usługą 
wdrożenia do użytkowania.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty 
lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 6

Nazwa:
Dostawa i instalacja automatycznych zestawów teleskopowych do Stanów Zjednoczonych -VLA Pacyfik - wraz z 
usługą wdrożenia do użytkowania

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
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Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty 
lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

Z uwagi na ograniczoną możliwość wpisania informacji w sekcji V.1) Zamawiający wskazuje, że: unieważniono 
postępowanie w Części I: art. 255 pkt 1 w związku art. 259 ustawy Prawo zamówień publicznych . 
Uzasadnienie: W Części I do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 10 grudnia 2021 r. do godziny 10:30 nie 
wpłynęła żadna oferta. Unieważniono postępowanie w Części II: art. 255 pkt 3 w związku art. 259 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. Uzasadnienie: W Części II do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 10 grudnia 
2021 r. do godziny 10:30 wpłynęła jedna oferta złożona przez Sybilla Technologies Sp. z o.o. z Bydgoszczy z 
ceną ofertową brutto dla Części II w wysokości 14 111 044 zł. Zamawiający przed otwarciem ofert udostępnił na 
stronie prowadzonego postępowania informację o kwocie brutto 6 508 717,76 zł, którą zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia w Części II. Mając na względzie fakt, iż jedyna złożona oferta z ceną ofertową 
brutto 14 111 044 zł jest de facto ofertą z najniższą ceną w Części II w przedmiotowym postępowaniu oraz nie 
ma możliwości zwiększenia środków finansowych do kwoty wynikającej z treści ww. oferty, koniecznym stało się 
unieważnienie postępowania w Części II. Unieważniono postępowanie w Części III: art. 255 pkt 1 w związku art. 
259 ustawy Prawo zamówień publicznych. Uzasadnienie: W Części III do upływu terminu składania ofert tj. do 
dnia 10 grudnia 2021 r. do godziny 10:30 nie wpłynęła żadna oferta. Unieważniono postępowanie w Części IV: 
art. 255 pkt 3 w związku art. 259 ustawy Prawo zamówień publicznych. Uzasadnienie: W Części IV do upływu 
terminu składania ofert tj. do dnia 10 grudnia 2021 r. do godziny 10:30 wpłynęła jedna oferta złożona przez 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – Konsorcjum: Sybilla Technologies Sp. z o.o. 
z Bydgoszczy (Lider) i Cilium Engineering Sp. z o.o. z Torunia z ceną ofertową brutto dla Części IV w wysokości 
13 678 935 zł. Zamawiający przed otwarciem ofert udostępnił na stronie prowadzonego postępowania, 
informację o kwocie brutto 6 508 717,76 zł, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w Części 
IV. Mając na względzie fakt, iż jedyna złożona oferta z ceną ofertową brutto 13 678 935 zł jest de facto ofertą 
z najniższą ceną w Części IV w przedmiotowym postępowaniu oraz nie ma możliwości zwiększenia środków 
finansowych do kwoty wynikającej z treści ww. oferty, postępowanie w tej Części unieważniono. Unieważniono 
postępowanie w Części V: art. 255 pkt 3 w związku art. 259 ustawy Prawo zamówień publicznych. W Części V 
do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 10 grudnia 2021 r. do godziny 10:30 wpłynęła jedna oferta złożona 
przez Sybilla Technologies Sp. z o.o. z Bydgoszczy z ceną ofertową brutto dla Części w wysokości 11 993 
565 zł. Zamawiający przed otwarciem ofert udostępnił na stronie prowadzonego postępowania informację o 
kwocie brutto 6 508 717,76 zł, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w Części V. Mając 
na względzie fakt, iż jedyna złożona oferta z ceną ofertową brutto 11 993 565 zł jest de facto ofertą z najniższą 
ceną w Części V w przedmiotowym postępowaniu oraz nie ma możliwości zwiększenia środków finansowych do 
kwoty wynikającej z treści ww. oferty, postępowanie w tej Części unieważniono. Unieważniono postępowanie w 
Części VI: art. 255 pkt 1 w związku art. 259 ustawy Prawo zamówień publicznych. Uzasadnienie: W Części VI 
do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 10 grudnia 2021 r. do godziny 10:30 nie wpłynęła żadna oferta.

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
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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:
11/01/2022
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