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Nr sprawy AZP-240/PN-p30/110/2019 - 719 

 

      Wykonawcy zainteresowani postępowaniem 

Data 11.12.2019 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: W opublikowanych w dn. 6 grudnia br. odpowiedziami na pytania, w odpowiedzi na pytanie pierwsze wyjaśnili 

Państwo na czym ma polegać badanie, które jest przedmiotem postępowania. Brak jest natomiast odpowiedzi w kwestii 

warunków udziału w postępowaniu (część pierwsza pytania: 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.). 

W związku z tym ponownie zwracamy się o udzielenie wyjaśnień - jak należy rozumieć warunek udziału w postępowaniu.  

W udzielonych w dn. 6 grudnia br. odpowiedziach, poinformowali Państwo, że przez badanie psychologiczne rozumieć należy 

przeprowadzenie badania przy wykorzystaniu kwestionariuszowych metod psychologicznych. Czy w związku z taką 

odpowiedzią, wykonawca może na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowania  wykazać dowolne badanie 

społeczne lub marketingowe (badania produktów) bądź dowolne badanie opinii publicznej na dowolny temat,  czy tylko 

badanie, które przeprowadzone zostało za pomocą metod psychologicznych (np. testy psychologiczne) i dotyczące obszaru 

psychologii? 

Odpowiedź 1: Zamawiający informuje, iż chodzi o badanie, które zostało przeprowadzone za pomocą metod 

psychologicznych i dotyczy obszaru psychologii. Tym samym nie chodzi o dowolne badania społeczne, marketingowe lub 

opinii społecznej na dowolny temat 

 

Pytanie 2: Prosimy o doprecyzowanie udzielonych odpowiedzi tj. ”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” – jak mamy rozumieć powyższe: 

 czy próbę N=7000 chcą Państwo podzielić na kilka „grup” i każdej zadawać inną listę pytań (kwestionariusz) 

mieszczącą się w czasie 20-30 min? ile dokładnie będzie tych kwestionariuszy? Ile badań w ramach próby N=7000 chcą 

Państwo zrealizować? 

 Czy zakładają Państwo, że trzon kwestionariusza dla wszystkich N=7000 będzie taki sam, tylko będą się zmieniały  

np. listy stwierdzeń w wybranych pytaniach? 

Informacja ta jest niezbędna do rzetelnej i pełnej wyceny. Przygotowanie wersji elektronicznej 1 ankiety trwającej  

w okolicach 20-30 min może zająć do 3 dni roboczych. Ten etap realizacji projektu ma więc znaczący wpływ na wycenę jak  

i termin realizacji.  



 
 

 
Al. Racławickie 14 | 20-950 Lublin | tel. +48 81 445 41 59 | dzp@kul.pl | www.kul.pl 

 

Dział Zamówień Publicznych i Zakupów 

2 

Odpowiedź 2: Zamawiający informuje, iż w ramach próby będzie kilkanaście badań, z których każde będzie się składało z 

kilku kwestionariuszy zawierających w sumie około 150 itemów (20-30 minut badania). W ramach próby będzie 

kilkanaście badań, z których każde będzie się składało z kilku kwestionariuszy zawierających w sumie około 150 itemów 

(20-30 minut badania). 

 

 

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 


