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           Warszawa, dnia 29.01.2021 r.  

Dotyczy postępowania nr IBE/362/2020 
 

PYTANIA I ODPOWIEDZI – ZESTAW NR 2 
 

W związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiajacego od uczestników postępowania 
poniżej zamieszczamy ich treść wraz z odpowiedziami 

 

Pytanie nr 1  

W Ogłoszeniu i OPZ jest mowa o pracownikach szkół wyższych, w tym: „władze uczelni, 
pracownicy administracyjni, pracownicy dydaktyczno-naukowi, pracownicy odpowiedzialni za 
LLL, pracownicy odpowiedzialni za współpracę z otoczeniem uczelni”. Czy doktoranci 
prowadzący zajęcia dydaktyczne i realizujący badania są uznawania za pracowników uczelni? 
 

Opowiedź do pytania nr 1 

Tak, Zamawiający uznaje doktorantów prowadzących zajęcia lub/i realizujących badania za 
pracowników uczelni, których może objąć badanie, przy zastrzeżeniu spełniania kryteriów 
doboru pracowników (m.in. praca od min. 2 lat). Zamawiający zastrzega - jak zapisano w OPZ 
- że każdorazowo musi dokonać akceptacji osób proponowanych do badania przez 
Wykonawcę. 
 

Pytanie nr 2  

Czy wśród projektów wskazywanych w załączniku 4 (wykaz spełniania warunków) oraz  

w załączniku 5 (wykaz doświadczenia) możliwe jest wskazanie projektów obecnie trwających? 

 

Opowiedź do pytania nr 2 

Nie, Zamawiający uzna wyłącznie projekty już zakończone. Jednakże w odniesieniu do 
punktów dotyczących realizacji określonej liczby wywiadów możliwe jest uwzględnienie 
projektów trwających, o ile realizacja wywiadów stanowi wyodrębnioną i zakończoną część 
projektu i została odebrana przez zamawiający je podmiot, a Oferent dołączy potwierdzenie 
tego faktu. 
 

Pytanie nr 3  

Czy Zamawiający może doprecyzować , jaki ma być rozkład uczestników/ uczestniczek badania 
wskazanych powyżej (przedstawiciele uczelni i innych podmiotów wspierających)  
w wywiadach indywidualnych i grupowych, tzn., ile IDI należy przeprowadzić z pracownikami 
uczelni, a ile z przedstawicielami podmiotów wspierających oraz ilu przedstawicieli uczelni i ilu 
przedstawicieli podmiotów wspierających powinno być uczestnikami wywiadu grupowego? 
 

Opowiedź do pytania nr 3 

Dokładna liczba wywiadów z przedstawicielami uczelni i innych podmiotów jest uzależniona od 
konkretnego badanego przypadku, jednak Zamawiający zakłada, że będzie on wynosił mniej więcej 6:4. 

 


