Warszawa, dnia 02 maja 2022 r.
BRPD/ZP/16/2022
Do Wykonawców postępowania
Wyjaśnienia treści SWZ i zmiana treści SWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez
negocjacji pn. Badanie jakości życia dzieci i młodzieży w Polsce, ogłoszonego w BZP nr
2022/BZP 00135982/01 z dnia 2022-04-26
Działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 oraz art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. .j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, 1598, 2054, 2269),
Zamawiający przedstawia wyjaśnienia treści SWZ i dokonuje zmiany SWZ jak poniżej:
Pytanie nr 1:
W częściach II oraz III w wymogach dotyczących osób (kierownika i eksperta) pojawiają
się zapisy dotyczące „realizacji co najmniej 3 projektów badawczych dotyczących badań
jakościowych z wykorzystaniem indywidualnych wywiadów pogłębionych (min. próba
badawcza 30 osób)”. Czy wymóg min. 30 IDI dotyczy każdego z projektów, czy też
łącznie 30 IDI w min. 3 projektach dotyczących badań jakościowych?
Odpowiedź nr 1:
Zamawiający wyjaśnia, że warunek udziału w postępowaniu w części II zamówienia
opisany w rozdz. V ust. 1 pkt. 2 lit. ba ppkt. 2 i lit. bb, dotyczący kwalifikacji zawodowych
i doświadczenia członków zespołu badawczego, a także warunek udziału w
postępowaniu w części III zamówienia opisany w rozdz. V ust. 1 pkt. 3 lit. ba ppkt. 2 i lit.
bb, dotyczący w obu przypadkach kwalifikacji zawodowych i doświadczenia członków
zespołu badawczego – kierownika prac badawczych oraz eksperta ds. analizy danych
jakościowych, obejmuje każdorazowo wymóg doświadczenia w realizacji co najmniej 3
projektów badawczych dotyczących badań jakościowych z wykorzystaniem
indywidualnych wywiadów pogłębionych – każdy na próbie badawczej min. 30 osób.
Zamawiający dokonuje zmiany SWZ w poniższym zakresie:
1) w rozdz. V ust. 1 pkt. 2 lit. ba ppkt. 2 otrzymuje brzmienie:
„ ⊷ który uczestniczył, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, jako kierownik prac badawczych lub kierownik projektu badawczego z zakresu
polityki społecznej i/lub zdrowotnej i/lub edukacyjnej i/lub rynku pracy, w realizacji co
najmniej 3 projektów badawczych dotyczących badań jakościowych z wykorzystaniem
indywidualnych wywiadów pogłębionych - każdy na próbie badawczej min. 30 osób;”
2) w rozdz. V ust. 1 pkt. 2 lit. bb otrzymuje brzmienie:

„bb) ekspertem ds. analizy danych jakościowych, który uczestniczył w okresie ostatnich
3 lat przed upływem terminu składania ofert w realizacji co najmniej 3 projektów
badawczych z zakresu polityki społecznej i/lub zdrowotnej i/ lub edukacyjnej i/lub
rynku pracy i był w nich odpowiedzialny za przeprowadzenie analizy danych
jakościowych uzyskanych w indywidualnych wywiadach pogłębionych - każdy na próbie
badawczej min. 30 osób.”
3) w rozdz. V ust. 1 pkt. 3 lit. ba ppkt. 2 otrzymuje brzmienie:
„ ⊷ który uczestniczył, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert
jako kierownik prac badawczych lub kierownik projektu badawczego z zakresu polityki
społecznej i/lub zdrowotnej i/lub edukacyjnej i/lub rynku pracy, w realizacji co
najmniej 3 projektów badawczych dotyczących badań jakościowych z wykorzystaniem
indywidualnych wywiadów pogłębionych - każdy na próbie badawczej min. 30 osób;”
4) w rozdz. V ust. 1 pkt. 3 lit. bb otrzymuje brzmienie:
„bb) ekspertem ds. analizy danych jakościowych, który uczestniczył w okresie ostatnich
3 lat przed upływem terminu składania ofert w realizacji co najmniej 3 projektów
badawczych z zakresu polityki społecznej i/lub zdrowotnej i/ lub edukacyjnej i/lub
rynku pracy i był w nich odpowiedzialny za przeprowadzenie analizy danych
jakościowych uzyskanych w indywidualnych wywiadach pogłębionych - każdy na próbie
badawczej min. 30 osób.”
Pytanie nr 2:
W każdej z części od I do V w wykazie usług pojawia się wymóg „co najmniej 3
projektów badawczych (…), z których każdy obejmował co najmniej: „ab)
przeprowadzenie minimum 3 badań (odpowiednio) ilościowych/jakościowych o zasięgu
ponadregionalnym realizowanych na obszarze kilku jednostek samorządu
terytorialnego”. Czy dobrze rozumiemy, że Zamawiający ma na myśli po prostu 3
projekty badawcze (odpowiednio: ilościowe/jakościowe) o zasięgu ponadregionalnym?
Odpowiedź nr 2:
Zamawiający wyjaśnia, że warunek udziału w postępowaniu w części I, II, III i V
zamówienia opisany odpowiednio w rozdz. V ust. 1 pkt. 1 lit. a, w rozdz. V ust. 1 pkt. 2 lit.
a, rozdz. V ust. 1 pkt. 3 lit. a i w rozdz. V ust. 1 pkt. 5 lit. a, dotyczący zdolności
technicznej lub zawodowej Wykonawcy, odnosi się każdorazowo do wymogu posiadania
doświadczenia w realizacji co najmniej 3 opisanych projektów badawczych - każdy o
zasięgu ponadregionalnym, tj. realizowany na obszarze kilku jednostek samorządu
terytorialnego. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że w części IV zamówienia nie
został postawiony warunek odnoszący się do ponadregionalnego zasięgu wymaganych
w doświadczeniu projektów badawczych.
Zamawiający dokonuje zmiany SWZ w poniższym zakresie:
1) w rozdz. V ust. 1 pkt. 1 lit. ab otrzymuje brzmienie:
„ab) przeprowadzenie badania/badań ilościowego/ych o zasięgu ponadregionalnym, tj.
realizowanych na obszarze kilku jednostek samorządu terytorialnego,”

2) w rozdz. V ust. 1 pkt. 2 lit. ab otrzymuje brzmienie:
„ab) przeprowadzenie badania/badań jakościowego/ych o zasięgu ponadregionalnym,
tj. realizowanych na obszarze kilku jednostek samorządu terytorialnego,”
3) w rozdz. V ust. 1 pkt. 3 lit. ab otrzymuje brzmienie:
„ab) przeprowadzenie badania/badań jakościowego/ych o zasięgu ponadregionalnym,
tj. realizowanych na obszarze kilku jednostek samorządu terytorialnego,”
4) w rozdz. V ust. 1 pkt. 5 lit. ab otrzymuje brzmienie:
„ab) przeprowadzenie badania/badań ilościowego/ych o zasięgu ponadregionalnym, tj.
realizowanych na obszarze kilku jednostek samorządu terytorialnego,”.
5) załączniki nr 5a, 5b, 5c i 5e otrzymują nowe zmienione brzmienie, określone w
załączeniu do niniejszego pisma.
Pytanie nr 3:
Czy Zamawiający jest w stanie określić przybliżony planowany termin podpisania
umowy?
Odpowiedź na 3:
Termin zawarcia umów o zamówienie publiczne w każdej części zamówienia jest
zdeterminowany przebiegiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i
terminami ustawowymi czynności postępowania, określonymi w uPzp.
Wobec powyższych modyfikacji SWZ Zamawiający przedłuża termin składania ofert do
dnia 11 maja 2022 r. do godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tej dacie o godz. 13:00. W
konsekwencji termin związania ofertą zostaje przedłużony do dnia 09 czerwca 2022 r.
Zgodnie z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany SWZ w następującym zakresie:
1) W rozdz. XIII SWZ ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„ 1. Ofertę należy złożyć zgodnie z zapisami rozdz. XII SWZ, w formie elektronicznej
lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku
dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na mini portalu, w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 11 maja 2022 r. do godziny 12:00. Za datę przekazania oferty
przyjmuje się datę jej przekazania na ePUAP.”
2) W rozdz. XV SWZ ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu
składania ofert, to jest do dnia 09 czerwca 2022 r. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (art. 307 ust. 1 uPzp),
a pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin
składania ofert.”
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