
                                                                                

Projekt „Kalibracja pozagalaktycznej skali odległości z dokładnością poniżej jednego procenta w erze 

wielkich badań – UniverScale” (umowa nr 951549) finansowany przez Unię Europejską w ramach programu 

na rzecz innowacji i rozwoju „Horyzont 2020”.                                

 

OGŁOSZENIE O WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN  

ul. Bartycka 18  

00-716 Warszawa  

tel. 22 8410041  

fax 22 3296100  

e-mail: przetargi@camk.edu.pl  

strona internetowa Zamawiającego: http://www.camk.edu.pl 

Osoba wyznaczona do kontaktu:  

Małgorzata Penkala 

Tel. 22 32 96 251 

Adres e-mail: m.penkala@camk.edu.pl 

Uwaga: Wszelką korespondencję kierowaną do Zamawiającego należy opatrzyć dopiskiem:  

 

„Wstępne konsultacje rynkowe związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego na dostawę teleskopu klasy 2,5 m wraz z zestawem instrumentów 

astronomicznych (kamery CCD optyczne i podczerwone oraz spektrografy wysokiej  

i niskiej rozdzielczości) pozwalającym prowadzić robotyczne obserwacje w ramach 

projektu „Kalibracja pozagalaktycznej skali odległości z dokładnością poniżej jednego 

procenta w erze wielkich badań” – UniverScale, finansowanego przez Unię Europejską 

w ramach programu na rzecz badań i innowacji Horyzont 2020 w ramach umowy 

numer 951549”, 

lub skrótem 

„Wstepne konsultacje rynkowe – teleskop 2,5 m z oprzyrządowaniem”. 

 

I. PODSTAWA PRAWNA  

Wstępne Konsultacje Rynkowe prowadzone są na podstawie art. 84 ust. 1-4 ustawy  

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) oraz 

zgodnie z „Regulaminem przeprowadzania Wstępnych Konsultacji Rynkowych” 

opublikowanym na stronie internetowej Zamawiającego. 

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL PROWADZENIA KONSULTACJI  

1. Zamawiający ogłasza wstępne konsultacje rynkowe związane z postępowaniem  

o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa teleskopu klasy 
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2,5 m wraz z zestawem instrumentów astronomicznych (kamery CCD optyczne  

i podczerwone oraz spektrografy wysokiej i niskiej rozdzielczości) pozwalającym 

prowadzić robotyczne obserwacje.  

2. Celem konsultacji jest doradztwo/uzyskanie informacji w zakresie: 

a) zagadnień technicznych, technologicznych, wykonawczych, organizacyjnych, 

ekonomicznych związanych z realizacją zamówienia; 

b) oszacowania wartości przedmiotu zamówienia; 

c) najnowszych, najkorzystniejszych oraz najlepszych rozwiązań technicznych, 

technologicznych, wykonawczych, organizacyjnych, ekonomicznych związanych  

z realizacją zamówienia; 

d) zgromadzenia informacji służących do opracowania dokumentacji zamówienia. 

3. Główne założenia przedsięwzięcia obejmują m.in.: 

a) budowę teleskopu o średnicy zwierciadła około 2,5 m wraz z kopułą oraz 

wyposażeniem (hardware i software) umożliwiającym prowadzenie robotycznych 

obserwacji astronomicznych; 

b) dostawę kamery podczerwonej (pasma J H K; zakres czułości do 2,5 mikrona); 

c) dostawę kamery optycznej (zakres widmowy od 320 do 900 nanometrów); 

d) dostawę spektrografu wysokiej rozdzielczości (rozdzielczość około 50.000 - 80.000, 

zakres widmowy od około 420 do 800 nm (stabilność pomiaru prędkości radialnych 

na poziomie 10 m/s); 

e) dostawę spektrografu niskiej rozdzielczości (około 2.000 – 5.000, szeroki zakres 

widmowy); 

f) dostawę wszelkiego koniecznego wyposażenia dodatkowego, tj. m.in. zestawy 

filtrów, elementy optyczne, zestawy chłodzenia, etc. 

4. W toku wstępnych konsultacji rynkowych Zamawiający jest uprawniony do ograniczenia 

lub rozszerzenia zakresu przedmiotu wstępnych konsultacji rynkowych do wybranych 

przez siebie zagadnień, o ile w jego ocenie pozwoli to na uzyskanie wszystkich istotnych 

informacji dla planowanego postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

III. ZASADY UDZIAŁU WE WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH 

1. Podmioty zainteresowane udziałem we Wstępnych Konsultacjach Rynkowych,  

spełniające wymagania określone w niniejszym Ogłoszeniu oraz w „Regulaminie  

przeprowadzania Wstępnych Konsultacji Rynkowych” składają prawidłowo wypełnione  

i podpisane Zgłoszenie do udziału we Wstępnych Konsultacjach Rynkowych (Załącznik 

nr 1) w terminie określonym w niniejszym Ogłoszeniu. 

2. Zgłoszenia można składać: 

a) osobiście, w siedzibie Zamawiającego; 

b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mpenkala@camk.edu.pl. 

3. Termin składania zgłoszeń upływa w dniu 14 października 2021 r.  

4. Decyduje data wpływu zgłoszenia do Zamawiającego.  

5. Zamawiający nie jest zobowiązany dopuścić do Wstępnych Konsultacji podmiotów,  

które złożą zgłoszenie do udziału w Konsultacjach po wyznaczonym terminie oraz nie  

spełniają warunków wymaganych w Ogłoszeniu.  

6. Przystąpienie uczestnika do Konsultacji jest równoznaczne z udzieleniem  

bezwarunkowej zgody na wykorzystanie/przetwarzanie przekazywanych informacji  

w całości lub w części na potrzeby przygotowania i realizacji przedmiotu zamówienia  
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przez Zamawiającego. W przypadku przekazania Zamawiającemu w toku Konsultacji  

utworów stanowiących przedmiot praw autorskich w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego  

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 ze  

zm.), uczestnik przekazujący dany utwór udziela bezwarunkowej zgody  

Zamawiającemu na wykorzystanie utworu w całości lub w części na potrzeby  

przygotowania dokumentacji przetargowej, zezwolenia na rozporządzanie  

i korzystanie z opracowań, jak również zapewnia, że wykorzystanie utworu przez  

Zamawiającego nie będzie naruszało praw osób trzecich.  

 

IV. ZASADY PROWADZENIA WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH 

1. Wstępne konsultacje rynkowe prowadzone będą zgodnie z przepisami ustawy Prawo 

zamówień publicznych oraz postanowieniami „Regulaminu przeprowadzania wstępnych 

konsultacji rynkowych w Centrum Astronomicznym im. M. Kopernika PAN w 

Warszawie” (Załącznik nr 2 do ogłoszenia). 

2. Warunkiem udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych jest złożenie zgłoszenia, 

stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia zgodnie z punktem III 

Ogłoszenia. 

3. Zaproszenie zostanie przesłane na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu do udziału we 

wstępnych konsultacjach rynkowych.  

4. Konsultacje będą prowadzone w języku polskim. Dopuszcza się prowadzenie konsultacji, 

składanie dokumentów oraz przesyłanie informacji w języku powszechnie używanym  

w handlu międzynarodowym. 

5. Lista uczestników wstępnych konsultacji rynkowych oraz informacje i dokumenty 

przekazywane w trakcie konsultacji są jawne dopiero po zakończeniu konsultacji,  

z zastrzeżeniem § 6 ust. 8 „Regulaminu przeprowadzania wstępnych konsultacji 

rynkowych”.  

6. Wstępne konsultacje rynkowe prowadzone będą w formie spotkania grupowego lub 

spotkań indywidualnych z uczestnikami w wyznaczonym terminie. Dopuszcza się 

przeprowadzenie spotkań w formie zdalnej. 

7. Wstępne konsultacje rynkowe będą prowadzone do momentu osiągnięcia jego celów 

tj. do uzyskania niezbędnych informacji koniecznych do wszczęcia postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego albo do podjęcia decyzji o niewszczynaniu takiego 

postępowania. Wstępne konsultacje rynkowe mogą być także zakończone z innych 

powodów, w szczególności z powodu braku posiadania środków finansowych na 

zrealizowanie zamówienia lub zmiany celów Zamawiającego. O zakończeniu konsultacji 

Zamawiający poinformuje wszystkich uczestników. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia prowadzenia wstępnych konsultacji 

rynkowych przed terminem wskazanym w pkt. 7, bez podawania przyczyny, przy czym 

o takim zamiarze poinformuje na 5 dni roboczych wcześniej, umieszczając informację  

o planowanym terminie zakończenia wstępnych konsultacji rynkowych na swojej stronie 

internetowej. 

9. Miejsce i termin spotkań w ramach wstępnych konsultacji rynkowych będą każdorazowo 

uzgadniane z podmiotami zaproszonymi przez Zamawiającego do uczestnictwa  

w konsultacjach. 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca prowadzenia wstępnych 

konsultacji rynkowych. Podmioty dopuszczone do uczestnictwa w konsultacjach 
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otrzymają zaproszenie do udziału w spotkaniu z co najmniej trzydniowym 

wyprzedzeniem, licząc od dnia otrzymania informacji o zaproszeniu, przy czym 

informacja ta może być przekazana zgodnie z wyborem Zamawiającego pisemnie lub 

drogą elektroniczną. 

 

ROZDZIAŁ VIII. ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik nr 1 – Zgłoszenie do udziału we Wstępnych Konsultacjach Rynkowych  

Załącznik nr 2 – Regulamin wstępnych konsultacji rynkowych 

Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie 

przepisów prawa  

 

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu art. 66  

Kodeksu Cywilnego ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu przepisów  

ustawy Pzp, w szczególności nie stanowi postępowania w trybie dialogu konkurencyjnego  

oraz partnerstwa publiczno-prywatnego. 

 

Przygotowywane zamówienie będzie realizowane w ramach projektu „Kalibracja 

pozagalaktycznej skali odległości z dokładnością poniżej jednego procenta w erze wielkich 

badań” – UniverScale, finansowanego przez Unię Europejską w ramach programu na rzecz 

badań i innowacji Horyzont 2020 – umowa nr 951549. 

 

 

 

 

Prof. dr hab. Piotr Życki 

 

 

Dyrektor CAMK PAN 
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