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Nr sprawy: AZP-240/PN-p30/026/2019-207                                                                                      Lublin, 14.05.2019 r. 
 

Wykonawcy zainteresowani postępowaniem 
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 221 000 
EURO prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Wykonanie badań socjologicznych w ramach 
projektu pn. „Postanowienia Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych a legislacja i praktyka 
pastoralna Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce” 
 

WYJAŚNIENIE ORAZ MODYFIKACJA 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 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje, 
że w dn. 06.05.2019 r.  wpłynęły zapytania od Wykonawcy dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. Poniżej podano treść zapytań i odpowiedzi do wiadomości Wykonawców, bez ujawniania źródła 
zapytania.  
 
Pytanie 1: 
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał co najmniej cztery usługi 
polegające na badaniach socjologicznych, obejmujących m.in. badania struktur duszpasterskich oraz badania nad 
religijnością oraz badania prowadzone wśród osób niepełnosprawnych o łącznej wartości nie mniejszej niż 200 
000,00 zł brutto. Prosimy uprzejmie o jego doprecyzowanie: 
a. czy badania które zostaną wykazane na potwierdzenie spełniania ww. warunku, łącznie cztery usługi, mogą 
dotyczyć (wszystkie) osób niepełnosprawnych i żadne (ani jedno z czterech) może nie dotyczyć struktur 
duszpasterskich i religijności? Jeżeli nie, to prosimy o wskazanie, jak należy rozumieć warunek udziału i ile badań 
powinno dotyczyć problematyki struktur duszpasterskich/badań nad religijnością a ile problematyki 
niepełnosprawności?  
b. jaki powinien być zakres merytoryczny, cel, rezultat usług badania struktur duszpasterskich oraz badania nad 
religijnością, aby zostały one uznane jako spełniające warunek udziału? Jaka powinna być ich dokładna tematyka, 
sposób wykonania, techniki badawcze? 
c. jaki powinien być zakres merytoryczny, cel, rezultat usług badania wśród osób niepełnosprawnych, aby zostały 
one uznane jako spełniające warunek udziału? Jaka powinna być ich dokładna tematyka, sposób wykonania, 
techniki badawcze?  
d. czy badania, wykazywane na potwierdzenie spełniania warunków powinny mieć analogicznie jak przedmiot 
zamówienia charakter ogólnopolski czy mogą zostać wykonane tylko w jednej gminie/miasteczku?  
e. czy dobrze rozumiemy, że brak jest wartości minimalnej usług, np. można wykazać trzy usługi na 10.000 tys. 
złotych i jedną usługę większą na 170 tys., czy należy przyjąć, że minimalna wartość każdego usługi wynosi 
określoną kwotę, jeżeli tak, to jaka jest ta kwota?  
 
Odpowiedź 1: 
Zamawiający dokonuje następującej modyfikacji treści SIWZ: 
 
Miejsce w SIWZ, gdzie znajduje się modyfikowana treść: 
ROZDZIAŁ V. Warunki udziału w postępowaniu 
 
TREŚĆ PRZED MODYFIKACJĄ: 
Zamawiający określa minimalne warunki dotyczące: 

□ posiadania doświadczenia: 
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Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał co najmniej cztery  usługi 
polegające na badaniach socjologicznych, obejmujących m.in. badania struktur duszpasterskich oraz badania nad 
religijnością oraz badania prowadzone wśród osób niepełnosprawnych o łącznej wartości nie mniejszej niż 200 
000,00 zł brutto. 
 
TREŚĆ PO MODYFIKACJI: 
Zamawiający określa minimalne warunki dotyczące: 

□ posiadania doświadczenia: 
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał co najmniej trzy  usługi 
polegające na badaniach socjologicznych o łącznej wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto, w tym co 
najmniej jedno ogólnopolskie badanie struktur duszpasterskich kościoła rzymskokatolickiego. 
 
Pytanie 2: 
Czy Zamawiający przekaże Wykonawcy do losowania: aktualny wykaz duchowieństwa zawierający podstawowe 
dane demograficzne księży diecezjalnych oraz zakonnych pracujących w Polsce (zaktualizowany o pochodzące 
dane z diecezji), -baza parafii zawierająca podstawowe informacje na temat typu parafii (miejskie, miejsko-
wiejskie i wiejskie), -bazę danych zawierającą jednostkowe dane służące do wyliczania wskaźników dominicantes, 
communicantes i participantes, bazę organizacji zrzeszających osoby z niepełnosprawnością, jeżeli nie, to czy 
Zamawiający przekaże inne dane badanych zbiorowości, jeżeli nie to czy należy przewidzieć zakup/wytworzenie 
tych baz danych w cenie oferty?  
 
Odpowiedź 2: 
Zamawiający nie przekaże Wykonawcy w. w. danych.  
Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ: 
 
Miejsce w SIWZ, gdzie znajduje się modyfikowana treść: 
Załącznik nr 1 do SIWZ pn. Opis przedmiotu zamówienia 
 
TREŚĆ PRZED MODYFIKACJĄ: 
Wymagane minimum metodologiczne obejmuje: 
-aktualny wykaz duchowieństwa zawierający podstawowe dane demograficzne księży diecezjalnych oraz 
zakonnych pracujących w Polsce (zaktualizowany o pochodzące dane z diecezji),  
-baza parafii zawierająca podstawowe informacje na temat typu parafii (miejskie, miejsko-wiejskie i wiejskie), 
-baza danych zawierająca jednostkowe dane służące do wyliczania wskaźników dominicantes, communicantes i 
participantes, 
-baza organizacji zrzeszających osoby z niepełnosprawnością. 
 
TREŚĆ PO MODYFIKACJI: 
Wymagane od Wykonawcy minimum metodologiczne obejmuje: 
-aktualny wykaz duchowieństwa zawierający podstawowe dane demograficzne księży diecezjalnych oraz 
zakonnych pracujących w Polsce (zaktualizowany o pochodzące dane z diecezji),  
-baza parafii zawierająca podstawowe informacje na temat typu parafii (miejskie, miejsko-wiejskie i wiejskie), 
-baza danych zawierająca jednostkowe dane służące do wyliczania wskaźników dominicantes, communicantes i 
participantes, 
-baza organizacji zrzeszających osoby z niepełnosprawnością. 
 
Pytanie 3: 
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Jakie są wymagania Zamawiającego co do minimalnej liczby wywiadów i techniki ich zrealizowania (ile należy 
skosztorysować wywiadów i jaką techniką w podstawowej części zamówienia), oraz jakie są wymagania co do 
liczby wywiadów FGI i ich rozłożenia geograficznego?  
 
 Odpowiedź 3: 
Zgodnie z SIWZ, Zamawiający oczekuje od Wykonawcy określenia optymalnej liczby wywiadów i technik oraz 
rozłożenia geograficznego określonych badań. 
 
Pytanie 4: 
Zamawiający przekaże Wykonawcy pytania do kwestionariusza, natomiast to właśnie ich liczba, charakter 
(otwarte/zamknięte) wpływa na koszt realizacji zamówienia. Jego dokładne wyliczenie, możliwe będzie po 
poznaniu narzędzi, lub pytań lub po wskazaniu – jaki należy założyć czas trwania wywiadu (maksymalny), ile 
będzie kwestionariusz zawierał pytań i jaki będzie ich charakter (otwarte/zamknięte). Prosimy o doprecyzowanie 
tych zagadnień aby móc skosztorysować ofertę.  
 
Odpowiedź 4: 
Zamawiający przewiduje zastosowanie około 150 zmiennych w pytaniach zamkniętych oraz 3 pytania otwarte w 
kwestionariuszu dotyczącym struktur duszpasterskich i religijności. Wywiady fokusowe wykorzystane do zbadania 
osób z niepełnosprawnością skonstruowane będą na bazie trzech głównych zagadnień opracowanych przez 
Zamawiającego, których realizacja szacowana jest na czas ok. 1,5 godz. 
 
Pytanie 5: 
Zwracamy się z też uprzejmą prośbą o podanie kwoty, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie 
zamówienia. Prosimy o przyjęcie poniższego uzasadnienia. Pragniemy podkreślić, że głównym elementem oceny 
ofert będzie sposób realizacji zamówienia i wynikający z niego, zakres badania, w tym dobrane metody, sposoby 
działania i zakres prac badawczych. Wykonawcy powinni móc więc przygotować oferty, nie tylko spełniające 
wszystkie potrzeby informacyjne Zamawiającego, ale też, których zakres merytoryczny, będzie adekwatny do 
kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia i możliwy zarazem do zrealizowania w tej właśnie kwocie.  
Projektowanie działań badawczych i metodologii świadczenia usług tego rodzaju polega m.in. na doborze metod i 
technik badawczych i wyznaczaniu strategii empirycznych, które determinują koszty i tym samym cenę 
oferowanego świadczenia. Poznanie informacji o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia na etapie 
składania ofert (nie zaś po ich otwarciu) pozwala na zaprojektowanie takich propozycji merytorycznych, które 
będą możliwe do wdrożenia w zaplanowanych przez KUL ramach. Brak podania kwoty przeznaczonej na 
sfinansowanie zamówienia generuje uzasadnione ryzyko konieczności unieważnienia postępowania na podstawie 
art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp. Doprowadzenie do możliwości zaistnienia takiej sytuacji, pozostawałoby 
niekorzystne zarówno dla wykonawców, z uwagi na ponoszone (niepodlegające zwrotowi) nakłady na stworzenie 
propozycji merytorycznych (ofert), a także dla Zamawiającego – z uwagi na ponoszone koszty prowadzenia 
postępowania, które w takiej sytuacji, nie doprowadziłoby go do udzielenia zamówienia.  Powyższe okoliczności 
nabierają szczególnego znaczenia na gruncie niniejszego postępowania, także dlatego, że przygotowanie oferty – 
już samo w sobie – bezsprzecznie, stanowi kosztochłonne i obarczone ryzykiem działanie, angażujące wiele osób i 
departamentów w strukturach firm, ubiegających się o udzielenie zamówienia. Udostępnienie informacji  o 
kwocie, którą Zamawiający przeznacza na sfinansowanie zamówienia na etapie przygotowywania ofert, jest w 
tych okolicznościach uzasadnione i właściwe, stąd prosimy uprzejmie o pozytywne ustosunkowanie się do naszej 
prośby – jak we wstępie.  
 
 Odpowiedź 5: 
Kwota, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia zostanie podana – zgodnie z art. 86 ust. 3 
Pzp - bezpośrednio przed otwarciem ofert. 
 
Pytanie 6: 
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Zwracamy się w świetle powyższych pytań o przedłużenie terminu składania ofert w postępowaniu do 21 maja 
2019 r.  Zamawiający doprecyzuje dopiero udzielonymi wyjaśnieniami zakres badania i zakres swoich oczekiwań 
co do sposobu jego wykonania a także kształtu oferty, do których to wyjaśnień, wykonawcy powinni się odnieść 
zarówno w ofercie, jak i – wtórnie -  w trakcie realizacji zamówienia. Udzielone wyjaśnienia i podniesione kwestie 
wymagać będą dokonania ponownej analizy dokumentów źródłowych i zaktualizowania proponowanej metodyki 
przeprowadzenia badania oraz przygotowania aktualizacji jej uzasadnienia w taki sposób, aby móc 
zagwarantować, w sposób nie budzący wątpliwości, iż zaplanowany sposób realizacji badania będzie umożliwiał 
realizację potrzeb Zamawiającego. Zamawiający doprecyzuje, w jaki sposób należy rozumieć kryteria oceny ofert i 
odwoła się zapewne do konkretnych pozycji znanych literaturze przedmiotu, co spowoduje konieczność 
odniesienia się do nich w toku prac nad ofertą, zaś analiza odpowiedzi, które zostaną udzielone determinuje i 
wpływać będzie na postęp prac ofertowych i ich dynamikę. Dopiero od zapoznania się z udzielonymi 
odpowiedziami, możliwe będzie kontynuowanie prac nad ofertą. Rzetelne przygotowanie profesjonalnej oferty 
merytorycznej, wymaga dokonania rzetelnej analizy odpowiedzi, które zostaną udzielone w kontekście 
precyzyjnego opisania w ofercie proponowanej metodyki realizacji zamówienia. Pragniemy podkreślić, że oferta 
jako dokument składany w postępowaniu nie podlega zmianom ani modyfikacjom, w interesie więc obu stron 
(zamawiającego jak i wykonawców) leży, aby była ona maksymalnie dopracowana, rzetelne i realizowała w 
możliwie najszerszym stopniu interesy Zamawiającego jak instytucji publicznej. Wydłużenie terminu składania 
ofert pozwoli na zgromadzenie nie tylko ofert lepszej jakości, ale uprawdopodobni też, otrzymanie większej ilości 
ofert nawet od tych wykonawców, którzy w wyznaczonym pierwotnie nowym terminie, uznali, że złożenie oferty 
uwzględniającej wyjaśnienia byłoby niemożliwe. 
 
Odpowiedź 6: 
Zamawiający w dniu 09.05.2019 r. dokonał modyfikacji treści SIWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert. 
 
 
Ponadto, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - działając na podstawie art. 38 ustawy  Pzp dokonuje 
modyfikacji treści SIWZ w zakresie określonym poniżej: 
 
Miejsce w SIWZ, gdzie znajduje się modyfikowana treść: 
Załącznik nr 1 do SIWZ pn. Opis przedmiotu zamówienia 
 
TREŚĆ PRZED MODYFIKACJĄ: 
Zakres przedmiotowy i kryteria badania – Cel główny projektu: 
Projekt „Postanowienia Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych a legislacja i praktyka pastoralna 
Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce” ma na celu szczegółową analizę korelacji między postanowieniami 
Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych a dokumentami i praktyką pastoralną Kościoła 
rzymskokatolickiego w Polsce oraz opracowanie standardów i rekomendacji w kierunku efektywnej i jednolitej 
posługi na rzecz osób z niepełnosprawnością. 
Jednym z działań zmierzających do osiągnięcia postawionego celu jest przeprowadzenie ogólnopolskich badań 
socjologicznych wśród duszpasterzy Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce pod kątem realizacji postanowień 
Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych oraz zdiagnozowanie mechanizmów włączających jak i 
wykluczających osoby z niepełnosprawnością z życia religijnego parafii, jak również przeprowadzenie 
ogólnopolskich badań socjologicznych wśród osób z niepełnosprawnością w kierunku zdefiniowania oczekiwań, 
potrzeb i barier w kontekście ich udziału w życiu wspólnot parafialnych. Zamawiający przewiduje zastosowanie 
metody ilościowej oraz kwestionariusza ankiety w badaniach duszpasterzy Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce, 
w tym celu przygotuje i przekaże Wykonawcy pytania ankietowe. W badaniach osób niepełnosprawnych 
przewidziano zastosowanie metody jakościowej i wywiadu fokusowego, również w tym przypadku Zamawiający 
przygotuje i przekaże Wykonawcy pytania i strukturę wywiadu. 
 
TREŚĆ PO MODYFIKACJI: 
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Zakres przedmiotowy i kryteria badania – Cel główny projektu: 
Projekt „Postanowienia Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych a legislacja i praktyka pastoralna 
Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce” ma na celu szczegółową analizę korelacji między postanowieniami 
Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych a dokumentami i praktyką pastoralną Kościoła 
rzymskokatolickiego w Polsce oraz opracowanie standardów i rekomendacji w kierunku efektywnej i jednolitej 
posługi na rzecz osób z niepełnosprawnością. 
Jednym z działań zmierzających do osiągnięcia postawionego celu jest przeprowadzenie ogólnopolskich badań 
socjologicznych wśród duszpasterzy Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce pod kątem realizacji postanowień 
Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych oraz zdiagnozowanie mechanizmów włączających jak i 
wykluczających osoby z niepełnosprawnością z życia religijnego parafii, jak również przeprowadzenie 
ogólnopolskich badań socjologicznych wśród osób z niepełnosprawnością (osoby z niepełnosprawnością fizyczną, 
niedowidzący i niewidomi, niedosłyszący i głusi, osoby z obniżoną normą intelektualną) w kierunku zdefiniowania 
oczekiwań, potrzeb i barier w kontekście ich udziału w życiu wspólnot parafialnych. Zamawiający przewiduje 
zastosowanie metody ilościowej oraz kwestionariusza ankiety w badaniach duszpasterzy Kościoła 
rzymskokatolickiego w Polsce, w tym celu przygotuje i przekaże Wykonawcy pytania ankietowe. W badaniach 
osób niepełnosprawnych przewidziano zastosowanie metody jakościowej i wywiadu fokusowego, również w tym 
przypadku Zamawiający przygotuje i przekaże Wykonawcy pytania i strukturę wywiadu. 
Zamawiający przewiduje zastosowanie około 150 zmiennych w pytaniach zamkniętych oraz 3 pytania otwarte w 
kwestionariuszu dotyczącym struktur duszpasterskich i religijności. Wywiady fokusowe wykorzystane do zbadania 
osób z niepełnosprawnością skonstruowane będą na bazie trzech głównych zagadnień opracowanych przez 
Zamawiającego, których realizacja szacowana jest na czas ok. 1,5 godz. 
 
 
 
 
 
                                                                                                                          PODPISANO 

                                                                                     Prorektor ds. ogólnych KUL 
                                                                                     dr hab. Paweł Smoleń, prof. KUL 


