Warszawa, 14 października 2019 r.
DAZ-SZP.262.48.2019

ZATWIERDZAM
Agnieszka Tokaj - Krzewska
Zastępca Dyrektora Działu Strategii

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Nr 39/19/PN) na badanie pn.
„Ewaluacja interwencji wspierających umiędzynarodowienie, zmiany organizacyjne i rozwój
kompetencji kadr uczelni”, realizowanych w ramach Działań 3.3 (Umiędzynarodowienie
polskiego szkolnictwa wyższego) oraz 3.4 (Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego)
III osi priorytetowej PO WER Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju.
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ:
PYTANIE 1
W związku z planowanym uczestnictwem w postępowanie numer 39/19/PN - Ewaluacja interwencji
wspierających umiędzynarodowienie, zmiany organizacyjne i rozwój kompetencji kadr uczelni,
zwracamy się o wyjaśnienie rozbieżności, które występują pomiędzy SIWZ a załącznikami do niej
(SOPZ, IPU), i udzielenie informacji, które zapisy są obowiązujące dla oferenta/wykonawcy? Ile dni
będzie trwała realizacja przedmiotu zamówienia? Z czego wynika możliwość dodania do tej ilości lub
odjęcia od niej 7 dni? Odpowiedzi na powyższe pytania są krytycznie ważne w kontekście tego, iż
harmonogram badania stanowi jeden z kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy
wyborze oferty. Poniżej w tabeli cytaty z dokumentacji przetargowej.

SIWZ
„4. TERMIN WYKONANIA
ZAMÓWIENIA
Termin wykonania
zamówienia – odbędzie się w
okresie maksymalnie 151 dni
(+/- tydzień) dni
kalendarzowych. Planowana
realizacja zamówienia
przypada na IV kwartał 2019
roku i I kwartał 2020 roku
(zgodnie z zapisami Istotnych
Postanowień Umowy
stanowiących Załącznik nr 7
do SIWZ).”

Załącznik nr 1 SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

Załącznik nr 7 do SIWZ ISTOTNE
POSTANOWIENIA UMOWY

„HARMONOGRAM

§ 3. Pkt.1

Badanie zostanie zrealizowane w okresie
maksymalnie 144 dni (+/- tydzień).”

„Badanie zostanie zrealizowane w okresie maksymalnie
151 dni (+/- tydzień) dni kalendarzowych.

„W terminie do 144 dni od dnia zawarcia umowy
Zamawiający dokona odbioru przedmiotu
zamówienia lub przekaże Wykonawcy kolejne
uwagi. W przypadku zgłoszenia uwag Wykonawca
uwzględni je w terminie 7 dni. W przypadku
nieuwzględnienia uwag Zamawiającego,
Wykonawca może odrzucić raport w całości lub
przyjąć go z zastrzeżeniami zmniejszając
proporcjonalnie wysokość wynagrodzenia dla
Wykonawcy. Wykonawca ma prawo dwukrotnie
dokonać poprawek w raporcie końcowym.”

Planowana realizacja Badania przypada na IV kwartał
2019 roku i I kwartał 2020 roku.”
„w terminie do 151 (stu pięćdziesięciu jeden) dni
kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Zamawiający
dokona odbioru Przedmiotu Umowy.”

„HARMONOGRAM

§ 3. Pkt.2 1)

Realizacja badania będzie przebiegać zgodnie z
poniższymi ramami czasowymi (dni
kalendarzowe):

1) 1 etap Badania składa się z następujących czynności:

3. w terminie do 35 dni od zawarcia umowy
Zamawiający przekaże Wykonawcy uwagi do
projektu metodologicznego
4. w terminie do 40 dni od zawarcia umowy
Wykonawca przekaże Zamawiającemu
skorygowany raport metodologiczny
5. w terminie do 45 dni od dnia zawarcia umowy
Zamawiający zaakceptuje raport lub przekaże
Wykonawcy kolejne uwagi. W przypadku
zgłoszenia uwag Wykonawca uwzględni je w
terminie 5 dni. W przypadku nieuwzględnienia
uwag Zamawiającego, Wykonawca może odrzucić
raport w całości lub przyjąć go z zastrzeżeniami
zmniejszając proporcjonalnie wysokość
wynagrodzenia dla Wykonawcy.

c) w terminie do 32 (trzydziestu dwóch) dni
kalendarzowych od zawarcia Umowy
Zamawiający przekaże Wykonawcy uwagi do projektu
metodologicznego w formie mailowej na adres mailowy
wskazany w § 16 ust. 1 pkt. 1,
d) w terminie do 37 (trzydziestu siedem)
kalendarzowych dni od zawarcia Umowy Wykonawca
prześle Zamawiającemu w formie mailowej skorygowany
raport metodologiczny na adres mailowy wskazany w §
16 ust. 1 pkt. 2,
e) w terminie do 40 (czterdziestu) dni kalendarzowych
od dnia zawarcia Umowy Zamawiający zaakceptuje
raport metodologiczny lub prześle Wykonawcy kolejne
uwagi. W przypadku zgłoszenia uwag Wykonawca
uwzględni je w terminie 3 (trzech) dni kalendarzowych,
bez prawa do odrębnego wynagrodzenia z tego tytułu. W
przypadku nieuwzględnienia uwag, Zamawiający może
odrzucić raport metodologiczny w całości i odstąpić od
umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych
od zaistnienia powyższej okoliczności lub przyjąć go z
zastrzeżeniami zmniejszając proporcjonalnie wysokość
wynagrodzenia dla Wykonawcy i nałożyć karę umowną o
której mowa w § 9 ust.

ODPOWIEDŹ
w związku z powyższym zmianie ulega HARMONOGRAM w Załączniku nr 1 SIWZ
SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ):
Jest:
Badanie zostanie zrealizowane w okresie maksymalnie 144 dni (+/- tydzień). Planowana realizacja
badania przypada na IV kwartał 2019 roku i I kwartał 2020 roku.
Realizacja badania będzie przebiegać zgodnie z poniższymi ramami czasowymi (dni kalendarzowe):
1.

w terminie do 5 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca spotka się z Zamawiającym w celu
omówienia koncepcji badania i przekazania wskazówek związanych z jego realizacją;
2. w terminie do 28 dni od zawarcia umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt raportu
metodologicznego;
3. w terminie do 35 dni od zawarcia umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy uwagi do projektu
metodologicznego;
4. w terminie do 40 dni od zawarcia umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu skorygowany
raport metodologiczny;
5. w terminie do 45 dni od dnia zawarcia umowy Zamawiający zaakceptuje raport lub przekaże
Wykonawcy kolejne uwagi. W przypadku zgłoszenia uwag Wykonawca uwzględni je w terminie
5 dni. W przypadku nieuwzględnienia uwag Zamawiającego, Wykonawca może odrzucić raport
w całości lub przyjąć go z zastrzeżeniami zmniejszając proporcjonalnie wysokość wynagrodzenia
dla Wykonawcy;
6. w terminie do 50 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca zrealizuje wywiady indywidualne
z przedstawicielami NCBR oraz beneficjentami projektów pozakonkursowych Działania 3.3 i 3.4
7. w terminie do 105 dni od zawarcia umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu projekt raportu
cząstkowego z badania w formie elektronicznej (prezentacja ppt.) zawierający wyniki pierwszych
dwóch modułów;
8. w terminie do 7 dni od otrzymania projektu raportu cząstkowego, Zamawiający przekaże
Wykonawcy uwagi w formie elektronicznej lub na spotkaniu w siedzibie Zamawiającego;
9. w terminie do 119 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy Wykonawca zrealizuje studia
przypadków oraz podsumowujące zogniskowane wywiady grupowe z beneficjentami
ostatecznymi;
10. w terminie do 130 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy Wykonawca przekaże
Zamawiającemu projekt raportu końcowego z badania w formie elektronicznej;
11. w terminie do 7 dni od otrzymania projektu raportu końcowego Zamawiający przekaże
Wykonawcy uwagi w formie elektronicznej lub na spotkaniu w siedzibie Zamawiającego;

12. w terminie do 7 dni od otrzymania uwag do projektu raportu końcowego Wykonawca przekaże
Zamawiającemu skorygowany zgodnie z uwagami raport końcowy;
13. w terminie do 144 dni od dnia zawarcia umowy Zamawiający dokona odbioru przedmiotu
zamówienia lub przekaże Wykonawcy kolejne uwagi. W przypadku zgłoszenia uwag Wykonawca
uwzględni je w terminie 7 dni. W przypadku nieuwzględnienia uwag Zamawiającego, Wykonawca
może odrzucić raport w całości lub przyjąć go z zastrzeżeniami zmniejszając proporcjonalnie
wysokość wynagrodzenia dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo dwukrotnie dokonać poprawek
w raporcie końcowym.
Winno być:
Badanie zostanie zrealizowane w okresie maksymalnie 151 (stu pięćdziesięciu jeden) (+/- tydzień) dni
kalendarzowych. Planowana realizacja Badania przypada na IV kwartał 2019 roku i I kwartał 2020
roku.
Realizacja badania będzie przebiegać zgodnie z poniższymi ramami czasowymi (dni kalendarzowe):
1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

w terminie do 5 (pięciu) dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy Wykonawca spotka się
z Zamawiającym w celu omówienia koncepcji badania i przekazania wskazówek związanych
z jego realizacją;
w terminie do 28 (dwudziestu ośmiu) dni kalendarzowych od zawarcia umowy Wykonawca
przedstawi Zamawiającemu projekt raportu metodologicznego;
w terminie do 32 (trzydziestu dwóch) dni kalendarzowych od zawarcia umowy Zamawiający
przekaże Wykonawcy uwagi do projektu metodologicznego;
w terminie do 37 (trzydziestu siedmiu) dni kalendarzowych od zawarcia umowy Wykonawca
przekaże Zamawiającemu skorygowany raport metodologiczny;
w terminie do 40 (czterdziestu) dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy Zamawiający
zaakceptuje raport lub przekaże Wykonawcy kolejne uwagi. W przypadku zgłoszenia uwag
Wykonawca uwzględni je w terminie 3 (trzech) dni. W przypadku nieuwzględnienia uwag
Zamawiającego, Wykonawca może odrzucić raport w całości lub przyjąć go z zastrzeżeniami
zmniejszając proporcjonalnie wysokość wynagrodzenia dla Wykonawcy;
w terminie do 50 (pięćdziesięciu) dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy Wykonawca
zrealizuje wywiady indywidualne z przedstawicielami NCBR oraz beneficjentami projektów
pozakonkursowych Działania 3.3 i 3.4;
w terminie do 105 (stu pięciu) dni kalendarzowych od zawarcia umowy Wykonawca przekaże
Zamawiającemu projekt raportu cząstkowego z badania w formie elektronicznej (prezentacja ppt.)
zawierający wyniki pierwszych dwóch modułów;
w terminie do 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od otrzymania projektu raportu cząstkowego,
Zamawiający przekaże Wykonawcy uwagi w formie elektronicznej lub na spotkaniu w siedzibie
Zamawiającego;

9.

10.
11.

12.

13.

w terminie do 119 (stu dziewiętnastu) dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy Wykonawca
zrealizuje studia przypadków oraz podsumowujące zogniskowane wywiady grupowe
z beneficjentami ostatecznymi;
w terminie do 130 (stu trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy Wykonawca
przekaże Zamawiającemu projekt raportu końcowego z badania w formie elektronicznej;
w terminie do 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od otrzymania projektu raportu końcowego
Zamawiający przekaże Wykonawcy uwagi w formie elektronicznej lub na spotkaniu w siedzibie
Zamawiającego;
w terminie do 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od otrzymania uwag do projektu raportu
końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu skorygowany zgodnie z uwagami raport
końcowy;
w terminie do 151 (stu pięćdziesięciu jeden) dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy
Zamawiający dokona odbioru przedmiotu zamówienia lub przekaże Wykonawcy kolejne uwagi.
W przypadku zgłoszenia uwag Wykonawca uwzględni je w terminie 7 (siedmiu) dni
kalendarzowych. W przypadku nieuwzględnienia uwag Zamawiającego, Wykonawca może
odrzucić raport w całości lub przyjąć go z zastrzeżeniami zmniejszając proporcjonalnie wysokość
wynagrodzenia dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo dwukrotnie dokonać poprawek w raporcie
końcowym.

Z uwagi na fakt, iż w wyniku powyższych wyjaśnień jest konieczny dodatkowy czas na
wprowadzenie zmian w ofertach, termin określony w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
z 04.10.2019 roku ulega zmianie, tj. termin składania ofert: do dnia 21.10.2019 r. do godz. 12:00,
termin otwarcia ofert 21.10.2019 r. o godz. 13:00. w Sali nr 107.

