
Pytanie 1. 
W związku z przedmiotowym postępowaniem proszę o udzielenie wyjaśnienia dotyczącego procedury realizacji 
badania. Zamawiający zakłada, że ostatni pomiar badania panelowego będzie realizowany na innym etapie 
edukacji respondenta niż trzy pierwsze pomiary, kiedy badany będzie uczęszczał do innej placówki edukacyjnej. 
Czy zamawiający oczekuje, że czwarty pomiar będzie realizowany na tych samych zasadach co trzy poprzednie, 
co będzie wiązało się z koniecznością rekrutacji nawet kilkuset nowych placówek edukacyjnych, czy dopuszcza 
możliwość realizacji badania innymi metodami? 
 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza realizację ostatniej (czwartej) fali badania inną metodą niż zastosowana w trzech 
pierwszych falach badania (a więc badania audytoryjnego realizowanego metodą PAPI). Biorąc pod uwagę 
specyfikę badania (konieczność wypełniania testów oraz kwestionariuszy) w grę wchodzi zarówno realizacja 
4. fali badania in-home (w domach respondentów) metodą CAPI lub PAPI, jak też realizacja badania metodą 
CAWI (wywiadów online). Zamawiający nie zgadza się na realizację ostatniej fali badania metodą CATI.  
 
Propozycja zastosowania w fali 4. innej metody niż w falach 1-3, leży po stronie Wykonawcy i powinna się 
znaleźć w ofercie (o ile Wykonawca proponuje realizację ostatniej fali badania metodą inną, niż stosowana w 
falach 1-3). Jednocześnie uzyskanie wszystkich koniecznych danych do zrealizowania 4. fali badania inną 
metodą (np.: dane adresowe, stworzenie panelu internetowego) leży po stronie Wykonawcy. Niezależnie od 
zastosowanej metody, w 4. fali badania konieczne jest uzyskanie minimalnych progów realizacji badania na 
poziomie uczniów (80% początkowej próby). 
 
Pytanie 2 

Zgodnie z postanowieniami SIWZ, Zamawiający założył wykonanie badania (badania terenowe + analiza 
zebranego materiału) w ramach I Fali do dnia 31 marca 2018 roku. Oznacza to, że po uwzględnieniu 
niezbędnego czasu na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego, realnie Wykonawca na wykonanie I Fali 
będzie miał mniej niż 2 miesiące. Dodatkowo należy uwzględnić w tym czasie 2 tygodniową przerwę feryjną 
przypadającą w 12 na 16 województw na okres ewentualnej realizacji badania tj. od dnia 29.01.2018 do 
11.02.2018 (5 województw), od dnia 22.01.2018 do dnia 04.02.2018 (2 województwa), od dnia 12.02.2018 do 
dnia 25.02.2018  
(5 województw). W tym czasie planowane jest także, zgodnie z założeniami SIWZ, przed rozpoczęciem badań 
terenowych, pozyskanie zgód od rodziców na udział uczniów w badaniu oraz dyrektorów na udział szkoły w 
badaniu. Oznacza to konieczność pozyskania w bardzo krótkim czasie prawie 5000 zgód, w tym około 120 zgód 
od dyrektorów szkół, którzy ze względu na okres ferii mogą być trudno dostępni lub wręcz kontakt z nimi będzie 
w ogóle niemożliwy. Zwracamy uwagę także, że data zawarcia umowy jest bardzo trudna do precyzyjnego 
oszacowania w tak dużym postępowaniu. 

Powyższe ryzyko staje się szczególnie doniosłe w świetle możliwości wniesienia w postępowaniu środków 
ochrony prawnej, których ewentualne wniesienie spowoduje, że świadczenie w ramach etapu I w ogóle nie 
będzie możliwe do spełnienia. 

Czy w związku z okresem ferii oraz wyznaczeniem zakończenia III Fali badania na dzień 30 kwietnia 2019 roku, 
Zamawiający może dokonać zmiany SIWZ uznając jako zasadne ustanowienie dłuższego terminu rozliczenia I 
Fali badania, później niż w terminie 90 dni od dnia podpisania umowy lub do dn. 30 kwietnia 2018 roku?     

 
Odpowiedź 
Zamawiający nie przewiduje możliwości wydłużenia czasu realizacji I fali badania. 
 


