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PAK/929/2021/WAW      Warszawa, dnia 04.10.2021 r.  
 

Uczestnicy postępowania 
 
 dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez 

negocjacji na: Opracowanie koncepcji nowatorskich projektów badawczych i użytkowych  
w przestrzeni kosmicznej wraz z oceną ich wykonalności (znak sprawy: BO/11/2021). 

 
Zamawiający – Polska Agencja Kosmiczna, informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło 
pytanie od Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).  

Zamawiający zgodnie z art. art. 284 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 pytania  
i udziela wyjaśnienia w sposób określony poniżej. 
Pytanie 1 
co należy rozumieć pod pojęciem usługa/projekt polegający na opracowaniu studium 
wykonalności/ekspertyzy/opracowania analityczno-koncepcyjnego. Czy muszą to być opracowania 
zewnętrzne, czy tez mogą być opracowania w postaci np. opracowania propozycji misji? Czy mogą to być 
np. opracowania dla klientów przygotowywane w ramach ofertowania usługi? 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 1 
Zamawiający wyjaśnia, iż jasno i precyzyjnie sformułował warunek dotyczący zdolności technicznej lub 
zawodowej w zakresie wykazania się doświadczeniem w wykonaniu usług poprzez wyraźne wskazanie, 
że Wykonawca ma wykazać się: 
- posiadaniem doświadczenia, 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 3 opracowań 
(w formie studium wykonalności lub ekspertyzy lub opracowania analityczno-koncepcyjnego) z obszaru 
związanego z satelitarnym użytkowaniem przestrzeni kosmicznej lub z obszaru technologii 
kosmicznych lub w obszarze obserwacji astronomicznych i badań ciał niebieskich. 
Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę na fakt, iż na tym etapie postępowania (tj. przed otwarciem ofert) 
nie może dokonywać oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu na podstawie treści pytania 
Wykonawcy. 
Ponadto Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji SWZ 
poprzez doprecyzowanie treści postanowienia, zawartego w ust. 1 Rozdziału XIV SWZ. 
Wobec powyższego ust. 1 Rozdziału XIV SWZ otrzymuje brzmienie: 
„ 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający 
niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed  upływem  terminu  składania  ofert 
pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni 
przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 02 października 2021 r. (co prawda kalendarzowo termin 
ten wypada na 02 października 2021 r. jednakże mając na uwadze postanowienia zawarte w art. 115 KC 
– termin ten upływa w dniu 04 października 2021 r.)”. 

Treść powyższych wyjaśnień jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców, którzy ubiegają się o udzielenie 
zamówienia i złożą ofertę w niniejszym postępowaniu. 
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