
 

                  Warszawa, 13.05.2022 r. 

 

Dotyczy: Wykonanie trzech projektów Sektorowych Ram Kwalifikacji. Znak sprawy: IBE/16/2022 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA. ZESTAW 1. Modyfikacja SWZ. 

I. Zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września stycznia 2019 r. (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 

ze zm.) Prawo zamówień publicznych w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego od 

uczestników postępowania dotyczących specyfikacji warunków zamówienia, poniżej zamieszczamy 

treść skierowanych do Zamawiającego pytań wraz z odpowiedziami: 

Pytanie 1: 

 Z analizy ostatnich rozstrzygniętych postępowań przetargowych, których przedmiotem było 

wykonanie projektu sektorowych ram kwalifikacji wynika, że czas na wykonanie przedmiotowych prac 

to około 6 miesięcy (dodając do terminu składania ofert 1 miesiąc na rozstrzygnięcie postępowania i 

podpisanie umowy z wykonawcą), np.  

        w przypadku projektu SKR dla Energetyki termin składania ofert to 10.09.2019, a termin 

przekazania ostatecznych produktów to 30.04.2020r.  

        w przypadku projektu SKR dla Nieruchomości termin składania ofert to 21.04.2020, a termin 

przekazania ostatecznych produktów to 16.11.2020r. 

        w przypadku projektu SRK dla sektora Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji termin 

składania ofert to 19.11.2021, a termin przekazania ostatecznych produktów to 30.06.2022r.  

Dla projektów SRK dla sektorów komunikacji marketingowej oraz przetwórstwa żywności, termin na 

wykonanie zamówienia został znacząco skrócony. Z dokumentacji przetargowej wynika, że termin 

składania ofert to 25 maja 2022 r., a termin przekazania ostatecznych produktów zamówienia to 

30.11.2022r. Po uwzględnieniu około 1 miesiąca na przeprowadzenie procedur związanych z wyborem 

wykonawcy i podpisaniem umowy, pozostaje około 5 miesięcy na opracowanie projektu SRK i 

wszystkich innych wymaganych produktów zamówienia.  

Na podstawie analizy zawartych w dokumentacji przetargowej pośrednich terminów realizacji 

zamówienia, szczególnie zagrożona wydaje się możliwość przeprowadzenia efektywnego i rzetelnego 

procesu konsultacji wstępnego projektu SRK w środowisku branżowym. Wstępny projekt zostanie 

przekazany Zamawiającemu 15 września 2022r. Nawet przy założeniu, że Zamawiający niezwłocznie 

zaakceptuje wstępny projekt SRK i dopuści go do konsultacji, Wykonawcy pozostaje 6 tygodni na 

przeprowadzenie konsultacji z udziałem co najmniej 100 osób, zestawienie uwag z konsultacji oraz 

dyskusje w zespole eksperckim mające na celu odniesienie się do uwag z konsultacji i opracowanie 

zweryfikowanego projektu SRK. Takie terminy nie sprzyjają jakości konsultacji, mocno utrudniają 

zaangażowanie szerokiego środowiska branżowego m.in. z uwagi na brak elastyczności w ustalaniu 

dogodnych terminów. Nie pozostawiają też czasu zespołowi eksperckiemu na dogłębne 

przeanalizowanie wszystkich zebranych uwag oraz dyskusje na temat sposobu ich uwzględnienia.  

W związku z tym, zwracam się prośbą o wydłużenie terminu realizacji przedmiotowego zamówienia o 

1 miesiąc, w szczególności w odniesieniu do terminu na przeprowadzenie konsultacji. 



 

1.      Odpowiedź: 
W przypadku sektorów przetwórstwa żywności i komunikacji marketingowej Zamawiający 
zdecydował o wydłużeniu następujących terminów: 

 do 30 grudnia 2022 r. Wykonawca zakończy realizację zamówienia (uprzednio 15 
grudnia 2022 r.); 

 do 16 grudnia 2022 r. Wykonawca dostarczy produkty przewidziane uprzednio na 30 
listopada 2022 r. 

 do 15 listopada 2022 r. Wykonawca dostarczy produkty przewidziane uprzednio na 
31 października 2022 r. 

  
Termin związany z przekazaniem wstępnego projektu SRK PŻ i KM pozostaje bez zmian, gdyż 
przekazana obawa dotyczyła rzetelnego i efektywnego proces konsultacji oraz finalnego 
opracowania obu ram. Zamawiający informuje jednocześnie, iż z uwagi na zakończenie 
projektu systemowego w ramach, którego realizowane jest zamówienie, ww. terminy są 
terminami granicznymi i nie mogą zostać wydłużone o okres wnoszony w zapytaniu. 
  

Pytanie 2. Proszę o wyjaśnienie zapisów §16 podpunkt 3) SWZ, tzn. ile punktów otrzyma wykonawca, 

który przedstawi listę członków zespołu składającą się z 12 ekspertów. 

2.      Odpowiedź: 
Na skutek pomyłki pisarskiej Zamawiający modyfikuje kryteria dotyczące proponowanej listy 
członków zespołu ekspertów w następujący sposób: 
  
0 pkt – przedstawiona lista członków zespołu eksperckiego zawiera krótkie omówienie: 

 dla zespołu ekspertów w sektorze przetwórstwa żywności – obejmujące prezentację 
instytucji/podmiotów, których są przedstawicielami oraz ich biogramy, mniej niż 15 
ekspertów  spełniających łącznie wszystkie kryteria zawarte w pkt 4.1  Opisu 
Przedmiotu Zamówienia. 

  

 dla zespołu ekspertów w branży komunikacji marketingowej – obejmujące 
prezentację instytucji/podmiotów, których są przedstawicielami oraz ich biogramy, 
mniej niż 13 ekspertów spełniających łącznie wszystkie kryteria zawarte w pkt 4.2 
Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

  

 dla zespołu ekspertów w branży cyberbezpieczeństwa – obejmujące prezentację 
instytucji/podmiotów, których są przedstawicielami oraz ich biogramy, mniej niż 13 
ekspertów  spełniających łącznie wszystkie kryteria zawarte w pkt 4.3 Opisu 
Przedmiotu Zamówienia. 

 Pytanie 3. Proszę o wyjaśnienie zapisów pkt. 7 OPZ.  

Zamawiający oczekuje przekazania zanonimizowanych wyników badania ilościowego choć w punkcie 

6 OPZ zakłada przeprowadzenie konsultacji  z wykorzystaniem technik jakościowych (IDI lub FIG oraz 

seminariów). 

3.      Odpowiedź: 
Zapisy SWZ pozostają bez zmian. Niezależnie od metody prowadzonego badania Zamawiający 
oczekuje udostępnienia zanonimizowanych wyników. Zostaną one wykorzystane na potrzeby 
wniosków własnych oraz planowanej ewaluacji prac nad SRK (doskonalenie pracy nad 
tworzeniem SRK). 



 

  

Pytanie 4. Proszę o rozważenie rezygnacji przez Zamawiającego z przekazania „transkrypcji wywiadów 

IDI i FGI przeprowadzonych podczas badań jakościowych”, o których mowa w punkcie 7.  

Ze względy na krótki czas realizacji zamówienia oraz znaczącą liczbę osób, która musi wziąć udział w 
weryfikacji wstępnego projektu SRK (100 osób), uprzejmie proszę o rozważenie wprowadzenia zapisów 
dotyczących przekazania nagrań wywiadów IDI i FGI przeprowadzonych podczas badań jakościowych 
oraz/lub zestawienie wszystkich zgłoszonych uwag w formie tabelarycznej wraz ze wskazaniem 
konkretnych wywiadów, w trakcie których zostały zgłoszone 

4.      Odpowiedź: 
Zapisy SWZ pozostają bez zmian. Zamawiający wymaga transkrypcji wywiadów IDI i FGI 
przeprowadzonych podczas II etapu realizacji zamówienia. Zostaną one wykorzystane na 
potrzeby wniosków własnych oraz planowanej ewaluacji prac nad SRK (doskonalenie pracy nad 
tworzeniem SRK). 

 

Odpowiedzi na pytania 1 i 2 stanowią jednocześnie zmianę - w trybie art. 137 ust. 2 ustawy pzp 
-  przedmiotowych zapisów w SWZ i załącznikach do SWZ (OPZ i Umowa). 

 

 

 

…………podpisano podpisem zaufanym…………………… 
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