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Nr sprawy AZP-240/PN-p30/110/2019 - 710 

 

      Wykonawcy zainteresowani postępowaniem 

Data 06.12.2019 r. 

 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 221 000 EURO 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Świadczenie usług badań ankietowych na potrzeby realizacji badań 

naukowych pn. „Związki pomiędzy cechami osobowości a charakterystycznymi adaptacjami”. 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje, że wpłynęły zapytania 

od Wykonawców dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Poniżej podano treść zapytań i 

odpowiedzi do wiadomości Wykonawców, bez ujawniania źródła zapytania.  

 

Pytanie 1: Zgodnie z Rozdziałem V punkt 1, Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, powinien 

posiadać doświadczenie w wykonaniu min 3 usług polegających na przeprowadzeniu ogólnopolskich badań psychologicznych 

ilościowych i/lub jakościowych przeprowadzonych na minimum 500 (słownie: pięciuset osobach przebadanych). Prosimy o 

wyjaśnienie, w jaki sposób należy rozumieć ten warunek.  

Prosimy o wskazanie, co należy rozumieć poprzez badanie psychologiczne – na czym powinno ono polegać, czego dokładnie 

dotyczyć i w jaki sposób powinno być przeprowadzone? Ponadto, zgodnie z treścią warunku, badania powinny mieć charakter 

ogólnopolski. Prosimy więc o wyjaśnienie, czy wymóg ten należy rozumieć w taki sposób, że badania przeprowadzone zostały 

równolegle w każdym województwie i próba odzwierciedlała charakter populacji wszystkich mieszkańców Polski? Jeżeli 

wymóg ten należy rozumieć inaczej, prosimy o wskazanie tego, w jaki sposób. 

Odpowiedź 1: Zamawiający informuje, iż przez badanie psychologiczne należy rozumieć przeprowadzenie badania przy 

wykorzystaniu kwestionariuszowych metod psychologicznych w wersji papierowej (zakładającej bezpośredni kontakt do 

osoby badanej) lub w wersji elektronicznej, za pomocą wystandaryzowanej ankiety umieszczonej na stronie internetowej. 

Projekt „Związki pomiędzy cechami osobowości a charakterystycznymi adaptacjami” zawiera szereg pomniejszych badań (na 

łączną liczbę 7000 osób badanych), przy użyciu różnych kwestionariuszy psychologicznych, które będą dostarczone przez KUL 

w wersji elektronicznej lub papierowej. Próba ogólnopolska oznacza, że przystępująca do konkursu firma dysponuje 

operacyjną bazą osób (nie tylko zarejestrowanych, ale również zweryfikowanych) z obszaru całej Polski, które będą mogły 

wziąć udział w badaniu.  

 

Pytanie 2: Czy dopuszczają Państwo realizację na papierze oraz w wersji elektronicznej. Czy zatem możemy uznać, że 

badanie/ ankiety mogą być realizowane on-line na panelu internetowym?   

Odpowiedź 2: Zamawiający informuje, iż dopuszcza możliwość realizacji badań on-line na panelu internetowym. 

 

Pytanie 3: co ma być efektem projektu: 

 Zbiór danych w wyznaczonym formacie np. spss, xls; 

 Zbiór danych + tabele; 

 Zbiór danych + tabele + raport z wnioskami i rekomendacjami? 

Odpowiedź 4: Zamawiający informuje, iż efektem projektu ma być zbiór danych w formacie xls i/lub xlsx. 

 

Pytanie 4: Proszę o doprecyzowanie próby: czy badanie ma być realizowane na losowej ogólnopolskiej próbie osób 20-60 lat 

(bez kwot na wiek), z 1 kwotą kontrolowaną 50/50 kobieta/ mężczyzna. Czy do wyceny powinniśmy przyjąć kontrolę próby 
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również na jakiś innych zmiennych  np. wykształcenie, wielkość miejscowości.  Każda dodatkowa zmienna kontrolowana/ 

kwotowana wpływa znacząco na wycenę jak i czas realizacji.  

Odpowiedź 5: Zamawiający informuje, iż badania mają być realizowane głównie w przedziale wiekowym 20-60 lat (bez kwot), 

przy równym podziale na płeć. Inne zmienne nie są brane pod uwagę. 

 

Pytanie 5: Jak mamy rozumieć „zamawiający przekaże wykonawcy pytania ankietowe w wersji elektronicznej, czy mają tu 

Państwo na myśli: 

 plik word, jeśli tak to  - czy przekazana ankieta będzie wymagała konsultacji merytorycznej i dostosowania jej do 

wymogów prowadzenia wywiadów np. komentarze dla ankietera/ programisty, filtry itp. 

 link do ankiety – w jakim programie/ na jakiej platformie zostanie przygotowany? Czy link do ankiety będzie 

umożliwiał jego spersonalizowanie, czyli dołączenie zmiennych identyfikacyjnych, pozwalających kontrolować 

realizację i wysyłkę zaproszeń do respondentów. 

 Inaczej – jak? 

Odpowiedź 6: Zamawiający informuje, iż przekaże Wykonawcy kwestionariusze w postaci plików MS Word lub pdf bez 

konieczności innego dostosowywania metody niż ta,  która wynika z badania na panelu internetowym. 

 

 

Dokonana wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wiąże Wykonawców z chwilą ogłoszenia treści 

niniejszego pisma. Odmienne uregulowania zawarte w SIWZ stają się nieobowiązujące. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają  

bez zmian. 

 

                                                                                                                                                                   

         Podpisano 

Dyrektor administracyjny 

                                                                                                      Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II  

          Małgorzata Baran-Sanocka 


