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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:61048-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi wsparcia technicznego
2021/S 025-061048

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
Adres pocztowy: ul. Wieżowa 8
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-147
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Damian Uszliński
E-mail: zp@pansa.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pansa.pl
Adres profilu nabywcy: www.bip.pansa.pl

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

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Służby Żeglugi Powietrznej

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

II.1.1) Nazwa:
Nabycie usługi wsparcia technicznego oraz zapewnienie ciągłości pracy systemu UTM
Numer referencyjny: 518/PAŻP/2020/AZP

II.1.2) Główny kod CPV
71356300 Usługi wsparcia technicznego

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie usługi wsparcia technicznego oraz zapewnienie ciągłości pracy 
systemu UTM. W ramach przedmiotu Wykonawca zobowiązany będzie do:
1. Realizacji zdań w celu zapewnienia, że system UTM będzie działał w zgodzie z istotnymi założeniami 
jego funkcjonalności przez okres obowiązywania umowy. W przypadku mogących wystąpić błędów, 
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przerw lub innych nieprawidłowości w działaniu Wykonawca podejmie działania mające na celu usuniecie 
nieprawidłowości.
2. Wsparcie będzie obejmować naprawę wykrytych podczas korzystania z systemu UTM błędów powstałych w 
czasie użytkowania systemu UTM.
3. W ramach wsparcia technicznego Wykonawca zapewni PAŻP ciągłość działania i usuwanie nieprawidłowości 
w działaniu systemu UTM.
4. Utrzymanie ciągłości działania systemu UTM w ramach wsparcia technicznego oznacza realizowanie m. in. 
następujących zadań lub wspieranie w tych zadaniach personel PAŻP.

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

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 251 000.00 PLN

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, ul. Wieżowa 8 w Warszawie

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie usługi wsparcia technicznego oraz zapewnienie ciągłości pracy 
systemu UTM. W ramach przedmiotu Wykonawca zobowiązany będzie do:
1. Realizacji zdań w celu zapewnienia, ze system UTM będzie działał w zgodzie z istotnymi założeniami 
jego funkcjonalności przez okres obowiązywania umowy. W przypadku mogących wystąpić błędów, 
przerw lub innych nieprawidłowości w działaniu Wykonawca podejmie działania mające na celu usuniecie 
nieprawidłowości.
2. Wsparcie będzie obejmować naprawę wykrytych podczas korzystania z systemu UTM błędów powstałych w 
czasie użytkowania systemu UTM.
3. W ramach wsparcia technicznego Wykonawca zapewni PAŻP ciągłość działania i usuwanie nieprawidłowości 
w działaniu systemu UTM.
4. Utrzymanie ciągłości działania systemu UTM w ramach Wsparcia technicznego oznacza realizowanie m. in. 
następujących zadań lub wspieranie w tych zadaniach personel PAŻP.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji. Prawem opcji jest możliwość wydłużenia 
okresu świadczenia przedmiotu umowy o maksymalnie 3 miesiące w stosunku do zamówienia podstawowego.
2. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji 
niniejszej umowy.
3. Zamawiający zobowiązany będzie do poinformowania Wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji w formie 
pisemnej) w terminie do dnia 10 czerwca 2021 r., a w przypadku skorzystania z prawa opcji w wymiarze 
miesięcznym każdorazowo do 10 miesiąca poprzedzającego okres objęty ustanowionym prawem opcji. 
Dopuszczalne jest przekazanie oświadczenia za pomocą poczty elektronicznej.
4. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawca jest zobowiązany do jego 
realizacji, na warunkach określonych w umowie.
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II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
• Ze względu na wystąpienie pilnej konieczności spowodowanej wydarzeniami, których instytucja zamawiająca 

nie mogła przewidzieć, oraz zgodnie z warunkami ściśle określonymi w dyrektywie
Wyjaśnienie:
Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 3 Pzp Zamawiający może udzielić zamówienia publicznego w trybie z wolnej 
ręki, gdy ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, 
której nie mógł on wcześniej przewidzieć wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie 
można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia. Konieczność utrzymania 
i rozbudowy systemu UTM do koordynacji lotów bezzałogowych statków powietrznych wynika z nowych 
obowiązków nałożonych na Zamawiającego na podstawie art. 15zzzzl. ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 
2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 
(Dz.U. z 2020 r., poz. 695), w okresie jej obowiązywania operacje bezzałogowych statków powietrznych 
mogą być realizowane po poinformowaniu Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej o zamiarze wykonania lotu 
za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, określonego przez Agencję. W związku z art. 15zzzzl ust. 5 
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 
374 z późn. zm.) stanowiącym, że „Na potrzeby realizacji zadań wskazanych w ust.1 Polska Agencja Żeglugi 
Powietrznej może przejąć wszystkie przysługujące właścicielowi autorskie prawa majątkowe do systemów 
teleinformatycznych służących do koordynacji i zarządzania lotami bezzałogowych statków powietrznych w 
polskiej przestrzeni powietrznej, które przeszły proces weryfikacji i są dopuszczone przez odpowiednie organy 
nadzoru lotniczego do ich wykorzystywania w pracy operacyjnej wraz z prawami do dokumentacji systemu. 
PAŻP złożył oświadczenie w zakresie wersji 1.1 systemu UTM w dniu 28 maja 2020 r. Proces przejmowania 
systemu natomiast przedłużał się ze względu na trwające negocjacje w zakresie nabycia pełni praw autorskich 
oraz wersji 1.2 systemu UTM. Finalnie porozumienie w zakresie przejęcia i umowa w zakresie nabycia zostały 
podpisane w dniu 11 września 2020 r. Kwestie dotyczące rozliczenia poprzedniej umowy pomiędzy PAŻP a 
właścicielem praw autorskich systemu spowodowały brak możliwości podpisania protokołu akceptacyjnego 
systemu UTM, którego podpisanie zgodnie z umową powoduje przejęcie autorskich praw majątkowych przez 
PAŻP. PAŻP tym samym zyskała możliwość do przeprowadzania prac rozwojowych w tym dostosowawczych 
systemu UTM do nowych przepisów dot. zasad wykonywania lotów BSP dopiero 19.10.2020 po nabyciu 
pełni praw autorskich od ówczesnego właściciela praw autorskich – firmy HAWK-e sp. z o.o. Tym samym 
brak zapewnienia utrzymania możliwości usuwania błędów w systemie UTM przez PAŻP po 31.12.2020 
stanowiłby zagrożenie dla bezpieczeństwa lotów bezzałogowych i potencjalnie lotów załogowych, poprzez brak 
możliwości zachowania ciągłości pracy systemu UTM oraz brak możliwości realizacji obowiązków wynikających 
z konieczności informowania PAŻP o wykonywaniu lotów BSP. W ramach wsparcia zaplanowane są również 
konieczne działania w celu dostosowania działającego systemu UTM do nowych regulacji obowiązujących od 
31.12.2020.

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

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
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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 002-003266

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
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
22/01/2021

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Droneradar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres pocztowy: ul. Księżycowa 3 lok 19
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 01-934
Państwo: Polska
E-mail: info@droneradar.eu 
Tel.:  +48 511230660
Adres internetowy: www.droneradar.eu
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 516 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 251 000.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

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

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcy lub innemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub 
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony 
prawnej przewidziane w dziale VI ustawy

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/02/2021
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