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Dział Zamówień Publicznych 

 

                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                   Lublin,  28.09.2018 r. 

Nr sprawy: AZP-240/PN-p30/065/2018-539         
Wykonawcy zainteresowani postępowaniem 

 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 221 000 EURO 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Audyt potencjału komercjalizacyjnego jednostek Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 

WYJAŚNIENIE 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 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje, że w dn. 27.09.2018 r. 
wpłynęły zapytania od Wykonawcy dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Poniżej podano treść 
zapytań i odpowiedzi do wiadomości Wykonawców, bez ujawnienia źródła zapytania.  
 
Pytanie 1: 
Czy Wykonawca zamówienia będzie zobowiązany do przeprowadzaniu wywiadów pogłębionych z naukowcami, czy też 
będzie pracował tylko na bazie dokumentów oraz opisów przekazanych przez uczelnię (ankieta parametryzacyjna, opis 
zgłoszeń patentowych, opisy kluczowych projektów B+R, opis technologii oraz usług możliwych do realizacji przez 
naukowców)? 
 
Odpowiedź na pytanie 1: 
Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzania wywiadów pogłębionych z pracownikami naukowymi (Zamawiający 
przewiduje przeprowadzenie wywiadów z maksymalnie 100 pracownikami naukowymi,  zatrudnionymi na wskazanych w 
SIWZ wydziałach,  zgodnie z przygotowaną przez Zamawiającego listą osób ). 
 
Pytanie 2: 
Czy jeśli będą potrzebne spotkania na wywiady, to czy uczelnia jest w stanie zagwarantować możliwość spotkania z 
naukowcami w terminie do 1 tygodnia? 
 
Odpowiedź na pytanie 2: 
Zamawiający zorganizuje spotkania przedstawicieli Wykonawcy z pracownikami naukowymi Zamawiającego w  przeciągu 
dwóch tygodni.  
 
Pytanie 3: 
Czy uczelnia będzie wspierać Wykonawcę w kontakcie mailowym z naukowcami (np. podczas wysyłki kwestionariusza 
przygotowanego przez Wykonawcę)? 
 
Odpowiedź na pytanie 3: 
Tak, Zamawiający będzie wspierał Wykonawcę w w. w. zakresie. 
 
Pytanie 4:  
Uprzejmie proszę o udostępnienie dokumentacji w wersji edytowalnej. Mam na myśli załączniki i formularz oferty. 
 
Odpowiedź na pytanie 4: 
Zamawiający udostępnia edytowalną wersję załączników do SIWZ. 
 
Pytanie 5:  
Chodzi o ilość jednostek, które mają zostać poddane audytowi w ramach wskazanych wydziałów. Czy macie Państwo jakąś 
minimalną ilość z każdego z wydziałów? Jeśli tak, jakie to ilości? A może to ma wynikać z metodyki i naszej oceny, które 
należy przebadać? Chcemy spełnić Państwa oczekiwania, stąd pytanie o sposób podejścia do realizacji zlecenia. 
 
Odpowiedź na pytanie 5: 
Ilość jednostek, które zostaną poddane audytowi będzie zależała od  metodyki pracy przyjętej przez Wykonawcę. Metodyka 
ma zapewnić wysoką jakość wyników przeprowadzonych analiz. 
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