
 Warszawa, dnia 5 grudnia 2013 r. 
 

 
 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA DO SIWZ 
 

 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na przeprowadzenie badań ilościowych (badanie pilotażowe i badanie zasadnicze) 
poświęconych racjonalności kształcenia szkolnego. 

Do Zamawiającego wpłynęły w dniu 3 grudnia 2013 r. następujące pytania dotyczące 
wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które to pytania Zamawiający 
udziela poniższych odpowiedzi: 

 

PYTANIE nr 1: 
W §4 SIWZ Zamawiający określił termin wykonania komponentu 1 na dzień 24 
grudnia 2013 roku. Termin złożeniu ofert upływa w dniu 9 grudnia br. Biorąc pod 
uwagę doświadczenie Wykonawcy wynikające z udziału w postępowaniach 
przetargowych, założyć można iż najwcześniej w dniu 16 grudnia Zamawiający 
dokona wyboru najkorzystniejszej oferty. Czas między 9 a 16 grudnia musi zostać 
bowiem przeznaczony na sprawdzenie nadesłanej dokumentacji formalnej, 
przygotowanie pism w zakresie uzupełnień i wyjaśnień przez Zamawiającego, 
przygotowanie i nadesłanie uzupełnień i/lub wyjaśnień przez Wykonawców, a także 
dokonanie oceny merytorycznej nadesłanych ofert przez Zamawiającego. Od dnia 16 
grudnia upłynąć musi ustawowe 5 dni na podpisanie Umowy z Wykonawcą, tym 
samym podpisanie Umowy może nastąpić w dniu 23 grudnia br. co w zestawieniu z 
terminem końcowym na realizację komponentu 1 (tj. do dnia 24 grudnia br.) stawia 
pod znakiem zapytania realność tego przedsięwzięcia. W związku 
z powyższym prosimy o udzielenie odpowiedzi czy Zamawiający zmieni powyższy 
termin biorąc pod uwagę brak możliwości wykonania niniejszego badania 
w oznaczonym terminie?  
ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy § 4 SIWZ dotyczące terminu wykonania 
komponentu nr 1 zamówienia. 
 

PYTANIE nr 2: 
W §5 pkt 1 ppkt 2) tiret 2 SIWZ Zamawiający określił warunki w zakresie posiadanej 
wiedzy i doświadczenia w postaci „3 badań dotyczących adaptacji i/lub konstrukcji 
testów psychologicznych lub pedagogicznych”. Prosimy o udzielenie odpowiedzi czy 
zapis ten dotyczy usług badawczych, których przedmiotem badania była adaptacja 
i/lub konstrukcja testów psychologicznych lub pedagogicznych? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje wymóg § 5 pkt. 1 ppkt 2) tiret 2. dotyczący 
przeprowadzenia co najmniej 3 badań dotyczących  adaptacji i / lub konstrukcji testów 
psychologicznych lub pedagogicznych. Odpowiedzialność za realizację badań naukowych ze 
środków publicznych wymusza maksymalizację gwarancji co do ich poprawnego wydatkowania. W 
przypadku opracowania nowego narzędzia pomiaru, jakim jest Kwestionariusz Racjonalności 
Kształcenia, a następnie realizacji badania głównego na reprezentatywnych grupach uczestników 
procesu kształcenia musimy mieć pewność odnośnie wiedzy i doświadczenia wykonawcy w zakresie 
psychometrii. 
 


