Warszawa, dnia 21 kwietnia 2021 r.
BRPD/ZP/1/2021
Do Wykonawców postępowania
Wyjaśnienia 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
2021/BZP 00031753/01 z dnia 2021-04-13
Działając na podstawia art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(t .j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z 2020 r. poz. 288, 875, 1492, 1517, 2275, 2320, z 2021 r.
poz. 464), zwanej dalej uPzp oraz rozdz. XI SWZ Zamawiający przedstawia poniżej
wyjaśnienia treści SWZ w odpowiedzi na pytania Wykonawcy:
Pytanie nr 1:
Pytanie dotyczy formularza ofertowego w części dotyczącej dodatkowego
doświadczenia członków zespołu badawczego. Zgodnie z rozdz. XVII ust. 3 SWZ, ocenie
będzie podlegało dodatkowe doświadczenie wskazanych członków zespołu
badawczego, względem określonego w rozdz. V ust. 1 pkt 2 SWZ. Tymczasem kryteria
zawarte w tabeli formularza ofertowego (kolumna 3.) wykraczają poza zapisy SWZ,
zarówno względem wymogów kierownika zespołu (jak chociażby min. wartość
projektu), jak i eksperta ds. analiz (np. zasięg projektu). Wymogi te zdają się odnosić do
wykazu usług, nie doświadczenia osób. Czy możemy prosić o modyfikację formularza,
zgodnie z SWZ?
Odpowiedź nr 1
Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisami SWZ ocena w kryterium „Doświadczenie
członków zespołu badawczego” dokonana zostanie na podstawie wskazanej w formularzu
ofertowym łącznej liczby projektów badawczych z zakresu polityki społecznej i/lub
zdrowotnej i/lub edukacyjnej, o których mowa w rozdz. V ust. 1 pkt. 1 SWZ, w których
wykonaniu brali udział członkowie zespołu badawczego wyznaczeni przez Wykonawcę
do realizacji zamówienia – kierownik zespołu badawczego oraz ekspert ds. analizy
danych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert. Ocenie
poddane zostaną projekty badawcze z zakresu polityki społecznej i/lub zdrowotnej
i/lub edukacyjnej o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 PLN brutto, z których każdy
obejmował co najmniej rekrutację uczestników badania na próbie nie mniejszej niż
1000 respondentów, przeprowadzenie minimum 3 badań ilościowych o zasięgu
ponadregionalnym, tj. realizowanych na obszarze kilku jednostek samorządu
terytorialnego, za pomocą metody PAPI lub CAPI i opracowanie raportu. Opis projektu

badawczego przyjętego do oceny w ww. kryterium oceny ofert jest węższy w stosunku
do wymogów doświadczenia członków zespołu postawionych jako warunek udziału w
postępowaniu w rozdz. V ust. 1 pkt. 2 SWZ.
Wzór formularza ofertowego stanowiący załącznik nr 2 do SWZ odpowiada opisowi ww.
kryterium oceny ofert.
Zamawiający wskazuje przy tym, że wyłączył możliwość przedstawienia przez
Wykonawcę jednego projektu badawczego jednocześnie na wykazanie spełnienia
warunku udziału w postępowaniu jak i do oceny w przedmiotowym kryterium oceny
ofert. Zamawiający wymaga w tym zakresie wskazania nazwy projektu badawczego
przedstawionego tak w ramach wykazania spełnienia warunków udziału w
postępowaniu jak i do oceny w kryterium oceny ofert. Dlatego też zapisy SWZ
jednoznacznie wskazują, iż cenie będzie podlegało jedynie dodatkowe doświadczenie
wskazanych członków zespołu badawczego, względem określonego w rozdz. V ust. 1 pkt
2 SWZ doświadczenia stanowiącego warunek konieczny udziału w postępowaniu, a
projekt wykazany w wykazie osób na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w
postępowaniu nie może zostać wskazany do oceny w przedmiotowym kryterium.
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