
 

 

Warszawa, dnia 05 maja 2022 r. 

BRPD/ZP/16/2022 

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 

2022/BZP 00135982/01 z dnia 2022-04-26 

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 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: 

Pytanie nr 1: 

W części III - Idealny świat dziecka. Zgodnie z nimi: "Badanie przeprowadzone zostanie 

w trzech etapach: a)etap I badania z wykorzystaniem metodologii design thinking (DF) - 

tworzenie idealnego świata dziecka/nastolatka – 6 grup po 12 osób; b) etap II badania - 

grupy fokusowe (FGI) z uczestnikami badania (6 FGI – po ok. 8-12 osób) – testowanie 

modelu wypracowanego w czasie warsztatu/procesu DF; c) etap III badania z 

wykorzystaniem metodologii DF – spotkania w tych samych trzech grupach. 

Wykorzystując dane z FGI następuje optymalizacja rozwiązania i stworzenie jego 

ostatecznej wersji." Czy rekrutacje do każdej z tych części powinny być prowadzone 

niezależnie, czy też w którejś z nich należy zapewnić udział osób biorących udział w 

poprzedniej części/ częściach? Jak rozumieć zapis "spotkania w tych samych trzech 

grupach" - ile spotkań należy przewidzieć oraz ilu uczestników w każdym z nich.? 

Odpowiedź nr 1: 

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z OPZ, w części III zamówienia pn. Idealny świat 

dziecka w całym opisanym procesie badawczym uczestniczyć winna ta sama grupa 

uczestników, z tym że liczba uczestników etapów II i III może być mniejsza (grupy po 8-

12 osób). Etap III badania dotyczący spotkań „w tych samych trzech grupach” odnosi się 

do opisanych w OPZ (Grupa badana - dzieci w podziale na poniższe kategorie) trzech 

grup wiekowych, przy czym każda, zgodnie z OPZ, z podziałem na płeć: chłopcy, 

dziewczynki.  

Pytanie nr 2: 

Część II i III - czy wymagana jest realizacja wywiadów stacjonarnych, czy też 

dopuszczają Państwo możliwość wywiadów online? 

Odpowiedź nr 2: 



 

Zamawiający wyjaśnia, że w części II i III zamówienia nie dopuszcza wywiadów online. 

Wywiady powinny być przeprowadzone w formie bezpośredniej (badacz-respondent). 

Pytanie nr 3: 

Chciałabym zapytać o możliwość przesunięcia terminu składania ofert, aby oferenci 

mieli czas na pozyskanie tej wiedzy i ewentualną rekalkulację kosztów. Sądzę, że 

możliwość różnych interpretacji wskazanych zapisów utrudnia dokonanie trafnej 

wyceny i - w efekcie - nie gwarantuje porównywalności ofert. 

Odpowiedź nr 3: 

Zamawiający dwukrotnie przesuwał termin składania ofert w postępowaniu względem 

pierwotnie określonego i nie przewiduje dalszych zmian w tym zakresie.  
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