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1 Informacje ogólne 
 
1. Zamawiający:   Polska Agencja Żeglugi Powietrznej („PAŻP”/ „Agencja”) 

ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa 
 
2. Prowadzący sprawę:  Dariusz Rodek, Główny Księgowy, dariusz.rodek@pansa.pl  
 
3. Godziny kontaktu:   8.00 – 15.00 w dni robocze 
 
4. Przedmiot zapytania:  wycena rezerw aktuarialnych 
 
5. Cel zapytania:  W celu rzetelnego oszacowania wartości planowanego zamówienia 

zgodnie z wymogami art. 32 ustawy PZP, Polska Agencja Żeglugi 
Powietrznej (w dalszej części jako „Zamawiająca”) zwraca się z prośbą 
o przedstawienie szacunkowej wyceny przedmiotu zamówienia 
opisanego poniżej. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w 
rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks cywilny, jak również nie jest 
ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny lub Prawo 
zamówień publicznych. 

 
6. Własność dokumentu:  Niniejszy dokument stanowi własność PAŻP. Kopiowanie                                

i rozpowszechnianie tego dokumentu, w całości lub częściowo, w 
jakiejkolwiek formie, jest zabronione bez uprzedniej, pisemnej zgody 
PAŻP. 

 
7. Termin odpowiedzi:   do dnia 31.05.2022 r. 
 
8. Język odpowiedzi:   Język polski 
 
9. Wycena:  Wszystkie ceny należy podawać jako wartości netto w polskich 

złotych. Odpowiedź na niniejsze RFI należy złożyć na Formularzu, 
którego wzór został dołączony do niniejszego zapytania jako Załącznik 
nr 1. 

 
10. Koszty:  Odpowiedź na RFI jest przygotowywana na wyłączny koszt 

odpowiadającego. 
 
11. Zastrzeżenia:  Informacje zawarte w niniejszym RFI mogą być wykorzystane jedynie 

zgodnie z ich przeznaczeniem, tj. w celu przygotowania odpowiedzi na 
zapytanie o informację. 

 
 

2 Przedmiot zapytania 
 
Przedmiotem zapytania jest wykonanie usługi przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego wyceny 
rezerw aktuarialnych. Usługa powinna być wykonana dwuetapowo (wersja wstępna i ostateczna). 
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Przedmiot zapytania obejmuje w szczególności: 
 

1. wycenę aktuarialną bieżącej wartości przyszłych zobowiązań Zamawiającego z tytułu 
świadczeń pracowniczych obejmujących odprawy emerytalne, odprawy rentowe, nagrody 
jubileuszowe, odprawy pośmiertne (dalej: „Rezerwy”) na dzień 31 grudnia danego roku (dalej: 
„Daty Wyceny”) z prezentacją wyników w rozbiciu na trzy grupy pracowników zróżnicowane 
pod względem planowanych wzrostów podstaw wymiarów świadczeń wraz z prezentacją 
wyników wyceny w podziale na część krótko- i długoterminową – dotyczy wyceny wstępnej i 
ostatecznej; 

2. opracowanie na każdą Datę Wyceny not zgodnych z wymogami MSR 19 z wyszczególnieniem 
takich pozycji jak: zobowiązanie na początek okresu, koszt bieżącego zatrudnienia, koszt 
odsetkowy, zyski i straty aktuarialne ujmowane w pozostałych całkowitych dochodach, zyski i 
straty aktuarialne ujmowane w rachunku wyników, koszty przeszłego zatrudnienia, 
wypłacone świadczenia – dotyczy wyceny wstępnej i ostatecznej; 

3. projekcje aktuarialne wartości przyszłych zobowiązań Zamawiającego wobec pracowników z 
tytułu świadczeń pracowniczych obejmujących odprawy emerytalne, odprawy rentowe, 
nagrody jubileuszowe, odprawy pośmiertne (dalej: „Rezerwy”) na pięć kolejnych dat 
bilansowych następujących po danej Dacie Wyceny (dalej: Data Projekcji”) – dotyczy wyceny 
wstępnej i ostatecznej; 

4. analizę wpływu na saldo rezerw zmiany założeń w zakresie wzrostów podstaw wymiarów 
świadczeń oraz stopy dyskonta finansowego między poprzednią datą wyceny a wynikami 
wyceny wstępnej rozumianą jako określenie kwoty rezerwy wynikającej z ww. zmian założeń 
– dotyczy wyceny wstępnej; 

5. szacunkowe projekcje aktuarialne wartości przyszłych zobowiązań Zamawiającego wobec 
pracowników z tytułu świadczeń pracowniczych obejmujących odprawy emerytalne, odprawy 
rentowe, nagrody jubileuszowe, odprawy pośmiertne (dalej: „Rezerwy”) na szóstą, siódmą, 
ósmą, dziewiątą i dziesiątą datę bilansową następującą po danej Dacie Wyceny (dalej: „Data 
Projekcji”) w formie tabeli Excel – dotyczy wyceny ostatecznej; 

6. wykonawca dokona, każdorazowo na zlecenie Zamawiającego implementacji zaktualizowanej 
bazy danych pracowniczych Zamawiającego. 

 
Umowa dotyczyć będzie wyceny rezerw aktuarialnych odpowiednio na dzień:  
- 31 grudnia 2022 roku z terminem realizacji do 31 stycznia 2023 roku;  
- 31 grudnia 2023 roku z terminem realizacji do 31 stycznia 2024 roku; 
- 31 grudnia 2024 roku z terminem realizacji do 31 stycznia 2025 roku. 

 
Wynagrodzenie za usługę wyceny rezerw aktuarialnych za każdy rok obrotowy będzie płatne w 

następujący sposób: 
- 25% wynagrodzenia każdorazowo za zakres prac zdefiniowany w pkt 1-3; 
- 25% wynagrodzenia każdorazowo za zakres prac zdefiniowany w pkt 4 i 5; 
- 50% wynagrodzenia każdorazowo za zakres prac zdefiniowany w pkt 6. 
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Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby ten posiadał odpowiednie kompetencje umożliwiające 

realizację ww. usługi.  
 

Dodatkowo Zamawiający informuje, że zlecone prace należy rozpatrywać w oparciu o wszelkie 
regulacje prawne obowiązujące Zamawiającego, między innymi takie jak: ustawa o PAŻP, Prawo 
lotnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1970, z 2021 r. poz. 784, 847.), Rozporządzenia w sprawie zapewnienia 
służb nawigacji lotniczej w jednolitej przestrzeni powietrznej(Rozporządzenie NR 550/2004 
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 10 marca 2004 r.), Rozporządzenia ustanawiające system 
skuteczności działania i opłat w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej (Rozporządzenie  
Załącznik nr 1 do Zaproszenia wykonawcze Komisji 2019/317 z dnia 11 lutego 2019r.), Ustawa 
budżetowa (z dnia 21.01.2021r. ) i Ustawa o finansach publicznych oraz inne rozporządzenia w 
zakresie krajowych i europejskich regulujące działalności Zamawiającego w szczególności w obszarze 
finansowym.  
 

3 Opis sposobu udzielania wyjaśnień 
 
1. Ewentualne pytania dotyczące przedmiotowego zapytania należy kierować drogą elektroniczną na 
e-mail: dariusz.rodek@pansa.pl 
 
2. PAŻP zastrzega sobie prawo do nieudzielania odpowiedzi na pytania wykraczające poza zakres 
niniejszego zapytania. 
 

4 Załączniki 
 
1. Załącznik nr 1- Formularz zapytania o cenę 
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Załącznik nr 1 
 
 

Formularz zapytania o cenę 
 
 
 

W odpowiedzi na zapytanie dotyczące ceny za usługę wyceny rezerw aktuarialnych informujemy, że: 
 
 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(nazwa firmy, dane kontaktowe, pieczątka firmy) 
 

 
wycenia koszt usługi na ……………….………….. (słownie: …………………………………………………………………….. 
 
…………………..………………………………………………………. zł ) netto. 
 
 
 
 

Data i podpis osoby upoważnionej do składania ww. informacji w imieniu firmy: 
 
 
 

…………………………………………………………………………. 
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