
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
Usługi

Zapewnienie osób do pełnienia roli Specjalistów ds. systemu Dynamic Safety & Security
(Analityk DD)

SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

1.4.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 140886771

1.5.) Adres zamawiającego:

1.5.1.) Ulica: Wieżowa 8

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-147

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.8.) Adres poczty elektronicznej: zp@pansa.pl

1.5.9.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pansa.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

służby żeglugi powietrznej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

służby żeglugi powietrznej

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Nazwa zamówienia:
Zapewnienie osób do pełnienia roli Specjalistów ds. systemu Dynamic Safety & Security
(Analityk DD)

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5e3b0f9e-8286-11ec-beb3-a2bfa38226ab

2.3.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00044530/01

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2022-02-02 11:24

2.6.) Zamówienie zostało ujęte w planie postępowań: Nie

2.9.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00044530/01 z dnia 2022-02-02

2022-02-02 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - - Usługi



2.10.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Tak

2.11.) Nazwa projektu lub programu:
Projekt „Usługi cyfrowe dla bezzałogowych statków powietrznych” realizowany w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

SEKCJA III – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

3.2.) Numer referencyjny: 17/PAŻP/2022/AZP

3.3.) Rodzaj zamówienia
Usługi

3.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Tak

3.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 260480  PLN

3.5.1.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 158175  PLN

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Celem powyższej roli realizacja działań koncepcyjnych związanych z wytworzeniem systemu IT
obsługującego w sposób cyfrowy usługę „Dynamic Safety & Security” oraz koordynacja działań
merytorycznych grupy projektowej.

3.10.) Główny kod CPV: 79610000-3 - Zapewnianie usług personelu

SEKCJA IV TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

4.1.) Tryb udzielenia zamówienia/ wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 2 ustawy

4.2.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia
z wolnej ręki:
Uzasadnienie prawne przyjęcia trybu zamówienia z wolnej ręki:
Art. 305 pkt 2 ustawy, tj. „Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zamówienia 
z wolnej ręki, jeżeli:
w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie podstawowym nie złożono żadnej oferty albo
wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lub 5, a pierwotne warunki
zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione;”

Uzasadnienie faktyczne przyjęcia trybu zamówienia z wolnej ręki: 
W postepowaniu prowadzonym uprzednio w trybie podstawowym (Ogłoszenie o zamówieniu nr
2021/BZP 00192590/01 z dnia 27.09.2021 r.) – nr postępowania 322/PAZP/2021/AZP, jedyna
złożona oferta została w dniu 26.10.2021 r. odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. b
ustawy. 
Pierwotne warunki udzielenia zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione tj.
dostosowano wyłącznie czas trwania umowy i przewidywanego zaangażowania wykonawców
do czasu pozostałego na realizacje potrzeb Zamawiającego.

4.3.) Identyfikator wcześniejszego postępowania lub konkursu:
ocds-148610-0db73e29-1d29-11ec-b885-f28f91688073
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SEKCJA V ZAWARCIE UMOWY

5.1.) Wykonawca, z którym Zamawiający zamierza zawrzeć umowę:

5.1.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia (w
przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy
pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Wojciech Stankiewicz

5.1.2.) Ulica: Doły 42

5.1.3.) Miejscowość: Kazimierz Dolny

5.1.4.) Kod pocztowy: 24-120

5.1.5.) Województwo: lubelskie

5.1.6.) Kraj: Polska

SEKCJA VI NFORMACJE DODATKOWE

Postępowanie w niniejszym ogłoszeniu zostało oznaczone jako nie ujęte w planie postępowań w
związku z art. 23 ust. 1 Pzp tj. w związku z tym, że plan postępowań o udzielenie zamówień
sporządzany jest po przyjęciu budżetu lub planu finansowego i w momencie publikacji
niniejszego ogłoszenia jest przygotowywany.
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