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ZATWIERDZAM
Agnieszka Tokaj – Krzewska, Dyrektor Działu Strategii, Analiz i Ewaluacji
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Nr 8/18/PN) na badanie ewaluacyjne
pt. Analiza zapotrzebowania na kompetencje w gospodarce i na rynku pracy wraz z badaniem wartości docelowej wspólnego wskaźnika długoterminowego PO WER w obszarze
szkolnictwa wyższego..
Zamawiający, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, uprzejmie informuje, iż w dniu 06.04.2018r.
do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej
NCBR. Poniżej przedstawiam jego treść wraz z wyjaśnieniem udzielanym przez Zamawiającego.
Pytanie
W nawiązaniu do zamówienia, którego przedmiotem jest wykonanie badania ewaluacyjnego pt. Analiza zapotrzebowania na kompetencje w gospodarce i na rynku pracy wraz z badaniem wartości docelowej wspólnego wskaźnika długoterminowego PO WER w obszarze szkolnictwa wyższego zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiedź na następujące pytanie do SIWZ:
1. Zamawiający na str. 3 SIWZ wskazuje, że Wykonawca spełni warunki udziału w postępowaniu w
zakresie zdolności technicznej i zawodowej, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej trzy usługi polegające na przeprowadzeniu badań ewaluacyjnych, z których każda miała wartość co najmniej 150 tys. złotych brutto, w tym: co najmniej jedno z badań obejmowało diagnozę kompetencji osób dorosłych w schemacie badań przekrojowych lub podłużnych
i/lub analizę o charakterze społeczno-gospodarczym z zakresu kompetencji osób dorosłych i rynku
pracy. Z kolei na str. 10 SIWZ Zamawiający określa, że na wezwanie Zamawiającego składany będzie min. wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 4 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu
usług, ich wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca
nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy.

Czy na str. 3 SIWZ Zamawiający ma na myśli okres ostatnich trzech lat (nie wskazano jednostki
czasu)?
Jeżeli przyjmie się założenie, że Zamawiający ma na myśli (na str. 3 SIWZ) okres ostatnich trzech lat,
to zapis ten będzie pozostawał w sprzeczności z informacjami zawartymi na str. 10 SIWZ. Czy Zamawiający dopuszcza, że Wykonawca na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu
wykaże, że w okresie ostatnich czterech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej trzy usługi polegające na przeprowadzeniu badań ewaluacyjnych, z których każda miała wartość co najmniej 150 tys.
złotych brutto, w tym: co najmniej jedno z badań obejmowało diagnozę kompetencji osób dorosłych w
schemacie badań przekrojowych lub podłużnych i/lub analizę o charakterze społeczno-gospodarczym
z zakresu kompetencji osób dorosłych i rynku pracy.
Jednocześnie, w trosce skuteczność niniejszego zamówienia publicznego, zwracamy uwagę, że niejednoznaczne i niejasne postanowienia SIWZ nie mogą być interpretowane na niekorzyść wykonawców
oraz nie mogą prowadzić do ograniczenia konkurencji. Mimo upływu ustawowego terminu na składanie pytań, przedstawione przez nas wątpliwości powinny być więc wyjaśnione przez Zamawiającego,
co według nas skutkuje koniecznością zmiany treści SIWZ.
Nasze wątpliwości budzi również sposób udzielenia odpowiedzi na pytania do SIWZ opublikowane
4.04.2018 r. Zamawiający wskazuje, że w wyniku udzielenia odpowiedzi nie jest konieczny dodatkowy
czas na wprowadzenie zmian w ofertach. Tymczasem poprzez udzielone odpowiedzi Zamawiający
zmienia w sposób istotny brzmienie SIWZ wprowadzając nowe informacje (w zakresie wprowadzenia
definicji badań podłużnych i poprzecznych) oraz załącznika do SIWZ - SOPZ (m.in. poprzez zdefiniowanie kluczowych ośrodków wzrostu, wprowadzenie zmian wymagań dotyczących wielkości próby badania CATI/CAWI z przedstawicielami uczelni oraz błędu oszacowania w przypadku badania
CAWI/CATI z absolwentami), co ma z kolei wiążący wpływ na konieczność wprowadzenia zmian w
ofercie. Należy pamiętać, że złożone oferty oceniane będą m.in. ze względu na kryterium „Koncepcja
doboru prób badawczych" czy „Propozycja schematu kontrfaktycznego", a do tych kwestii bezpośrednio odnoszą się zmiany wprowadzone w SOPZ przez Zamawiającego w wyniku udzielenia odpowiedzi
na pytania.
Pragniemy zwrócić uwagę, że orzecznictwo w tym zakresie wyraźnie wskazuje, że w przypadku, gdy
Zamawiający wprowadza do treści SIWZ nowe informacje, termin składania ofert powinien ulec odpowiedniemu przedłużeniu, umożliwiającemu uwzględnienie w ofercie nowych okoliczności (KIO
469/15). W ramach wyroku w sprawie KIO/KD 36/14 KIO zwróciła z kolei uwagę Zamawiającemu, że
po opublikowaniu zmiany w treści SIWZ, termin na składanie ofert wynoszący jeden dzień nie jest
wystarczający, jeśli zmiany dotyczą opisu przedmiotu zamówienia.
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że Wykonawca spełni warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności
technicznej i zawodowej, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich czterech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie
co najmniej trzy usługi polegające na przeprowadzeniu badań ewaluacyjnych, z których każda miała
wartość co najmniej 150 tys. złotych brutto.

Jednocześnie informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju działając na podstawie art. 38 ust.
4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)
w pkt 12 SIWZ:
OPAKOWANIE I OZNAKOWANIE OFERT w SIWZ dokonało następującej zmiany:
z
„NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 09.04.2018 r. GODZ. 10:30”
na
„NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 16.04.2018 r. GODZ. 10:30”
Oraz pkt 13 MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
z
13.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w kancelarii, pokój nr 204 piętro 2.
Termin składania ofert upływa dnia 09.04.2018 r. o godz. 10:00.
na
13.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w kancelarii, pokój nr 204 piętro 2.
Termin składania ofert upływa dnia 16.04.2018 r. o godz. 10:00.
a także
z
13.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu, w którym upływa termin ich składania tj. 09.04.2018 r.
o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej nr 110 piętro 1.
na
13.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu, w którym upływa termin ich składania tj. 16.04.2018 r.
o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej nr 623 piętro 6.

