
 

 

 

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2021 r. 

BRPD/ZP/1/2021 

Do Wykonawców postępowania 

Wyjaśnienia treści SWZ i zmiana 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: 

Badanie powinno zostać zrealizowane techniką CAPI, ale może być przeprowadzone w 

formie elektronicznej pod nadzorem ankietera (nauczyciela). Czy dobrze rozumiemy, że: 

a. Przez CAPI rozumiana jest ankieta audytoryjna wypełniana samodzielnie, np. na 

tablecie? 

b. Forma elektroniczna pod nadzorem nauczyciela – może być to link do ankiety, 

udostępniany uczniom np. podczas lekcji zdalnej?  

Mamy bowiem wątpliwość odnośnie poprawnego rozumienia techniki. Jednocześnie 

takie podejście wydaje się optymalne w przypadku szkół ponadpodstawowych, które 

nie wróciły jeszcze do edukacji stacjonarnej. Co więcej, wiele szkół w obecnych czasach 

nie zgadza się na wpuszczanie dodatkowych osób z zewnątrz na teren szkoły. 

Odpowiedź nr 1 

Zamawiający wyjaśnia, że ze względu na sytuację związaną z epidemią Sars-Cov-2 

rozszerzył klasyczną definicję techniki CAPI dopuszczając w badaniu stanowiącym 

przedmiot zamówienia zastosowanie ankiety audytoryjnej lub wypełnianej pod 

nadzorem ankietera. Badanie powinno być przeprowadzone pod nadzorem ankietera, 

który wyjaśnia cel badania oraz nadzoruje i wspiera wypełnienie ankiety. Ankieter 

powinien także zapewnić dzieciom/młodzieży takie warunki, które zapewnią 

bezpieczne (etyczne) przeprowadzenie badań. Dopuszczalne jest pełnienie roli 

ankietera przez nauczyciela, jednakże w przypadku gdy zostanie do tej roli 

przygotowany i jest w stanie zapewnić prawidłowy (metodologicznie, merytorycznie i 

etycznie) przebieg badań.  

 



 

Pytanie nr 2: 

Prosimy o doprecyzowanie definicji jednostki badania. 

a. Czy dobrze rozumiemy, że zadaniem jest przebadanie 168 szkół (po 56 na każdy 

poziom), a w ramach jednej szkoły konieczne jest zbadanie min. 25 uczniów (albo w 

jednym oddziale albo w kilku)? 

b. Jednocześnie nie jest możliwe zakwalifikowanie dwóch zrealizowanych oddziałów 

klasowych (po min. 25 uczniów) w ramach jednej szkoły jako dwie osobne jednostki? 

Odpowiedź na 2: 

Zamawiający wyjaśnia, że w ramach przedmiotu zamówienia nie jest dopuszczalne 

zakwalifikowanie dwóch oddziałów klasowych, będących na tym samym poziomie 

edukacyjnym, w jednej szkole jako dwie odrębne jednostki. Wymagane jest 

przeprowadzenie badania w 56 szkołach dla każdego z trzech wymaganych poziomów 

edukacji – klastrów, obejmującego zbadanie min. 25 uczniów na danym poziomie 

edukacyjnym w ramach jednej szkoły. Zamawiający dopuszcza dla poziomu szkoły 

podstawowej możliwość przeprowadzenia badania w jednej szkole dla poziomu 3 i 6 klasy. 

W takim przypadku ogólna suma szkół w badaniu może być mniejsza niż 168. 

Równocześnie, działając na zasadzie art. 284 ust. 3 uPzp Zamawiający przedłuża termin składania 

ofert do dnia 26 kwietnia 2021 r. godz. 10:00 oraz termin otwarcia ofert do dnia składania ofert 

do godz. 12:00.  

Zamawiający zmienia treść SWZ w następującym zakresie: 

a) w rozdz. XIII SWZ „Termin składania i otwarcia ofert” 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 26 kwietnia 2021 r. do godziny 10:00. Za datę przekazania oferty 

przyjmuje się datę jej przekazania na ePUAP.” 

b) w rozdz. XV SWZ „Termin związania ofertą” ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu 

składania ofert, to jest do dnia 25 maja 2021 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.” 

c) w załączniku nr 1 do projektowanych postanowień umowy „Opis przedmiotu zamówienia”, 

stanowiących załącznik nr 1 do SWZ, w pkt. 2 sekcja ‘Szczegółowy rozkład jednostek będzie 

wyglądał następująco”, w literze A wyrazy „2 podstawowa” zastępuje się wyrazami „3 

podstawowa”. 
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