Warszawa, 01-06-2017
Wykonawcy
Dot: Badanie uwarunkowań funkcjonowania kompetencji i kwalifikacji w wybranych branżach –
badania jakościowe i ilościowe. Znak sprawy: IBE/5/2017
Odpowiedzi na pytania. Zestaw 5.
Zgodnie z art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759) Prawo
zamówień publicznych w zawiązku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego od uczestników
postępowania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia poniżej zamieszczamy treść
skierowanych do Zamawiającego pytań wraz z odpowiedziami:
1.

Czy dopuszczacie Państwo, aby respondentem był właściciel lub osoba zarządzająca
firmą? Oczywiście chodzi o sytuację, w której właściciel firmy będzie niedostępny w okresie
realizacji badania lub nie będzie dysponował wiedzą, aby rzetelnie odpowiedzieć na pytania
kwestionariuszowe?

ODPOWIEDŹ:
TAK
2.

Czy respondentami z grupy pracowników w sekcji F (działy 41,42 i 43) będą robotnicy
budowlani?

ODPOWIEDŹ:
TAK – w przypadku wywiadów z pracownikami liniowymi
3.

Czy pytania w narzędziach CAPI będą się w części powtarzały? Jeśli tak, to w jakiej
części?

ODPOWIEDŹ:
TAK – w narzędziach wykorzystywanych w badaniach firm w wybranych sektorach (nie w
przypadku firm szkoleniowych) w zależności od kwestionariusza. Najwięcej powtórzeń będzie w
kwestionariuszu dla kierowników – szacunkowo 60%, następnym pod tym względem jest
kwestionariusz dla właścicieli/HRowców – szacunkowo 50%, najmniej części wspólnych ma
kwestionariusz. dla pracowników liniowych - szacunkowo 40%.
4.

W SIWZ nie zostały opisane wymagania odnośnie koordynatora sieci ankieterskiej w par.5
pkt.2B. Jednocześnie w par. 14 pkt. 7 ocenia się każde kolejne koordynowanie pracy
ankieterów. Czy możemy prosić o doprecyzowanie wymagań odnoszących się do tego
członka zespołu realizującego badanie.

ODPOWIEDŹ:
Odnoście oceny koordynatora sieci ankieterskiej, Zamawiający wskazał w zał. nr 7 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia, minimalne wymagania (zob.: pkt. IV. Szczegółowy opis zadań
wykonawcy, str. 12,), tj.:
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„Wymagania w stosunku do koordynatora sieci ankieterskiej - doświadczenie w
kierowaniu siecią ankieterską w co najmniej 2 badaniach, w tym jednym o wartości co
najmniej 200 000 zł brutto (a w przypadku, jeżeli wartość usługi została w umowie
wyrażona w walucie obcej – równowartość 200 000 zł brutto wg średniego kursu NBP z
dnia zawarcia umowy o wykonanie zamówienia), w tym jednym z zakresu badania
pracodawców i pracowników”.
Zamawiający określił w SIWZ, że dodatkowo będzie punktowane przekroczenie minimum
określone w OPZ (zob. SIWZ str. 14, §14, pkt. 7):
„koordynator sieci ankieterskiej: za każde kolejne koordynowanie pracy ankieterów w
badaniu o wartości przynajmniej 200 000 brutto z zakresu badania pracodawców i
pracowników (nie więcej jednak niż 1,5 pkt)”.
Tym samym, niezależnie od wymogów wynikających z art. 24aa (procedura odwrócona)
Wykonawca chcąc uzyskać punkty w tym kryterium musi przestawić w ofercie informacje
pozwalające na ocenę w tym kryterium.
5.

Proszę o doprecyzowanie sformułowania, iż zmotywowanie respondentów do udziału w
badaniu „w żadnym wypadku nie może stanowić jakiejkolwiek formy odpłatności za udział w
badaniu” (par. 14 pkt 4) Czy stosowanie zachęt materialnych w innych formach jest zgodne
z tym zapisem?

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający wskazał w SIWZ, że:
„Wykonawca opisze propozycję działań wspierających rekrutację. Przedstawiona
propozycja działań wspierających rekrutację musi uwzględniać cel tych działań, jakim jest
zmotywowanie respondentów do udziału w badaniu. W żadnym wypadku działania te nie
mogą stanowić jakiejkolwiek formy odpłatności za udział w badaniu, jak również nie mogą
stanowić jakiejkolwiek formy nieuprawnionego wpływu na wyniki tego badania”,
oznacza to, że Zamawiający nie dopuszcza stosowania żadnej formy odpłatności dla
respondentów biorących udział w badaniu.
Propozycja działań wspierających rekrutację jest przedmiotem oceny oferty, stąd Zamawiający
nie może wskazywać zachęt, które będzie potem oceniać w toku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego.
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