Rzeszów, dnia 26.02.2019 r.
OR-IV.272.2.10.2019
Do wykonawcy, który zwrócił się
o wyjaśnienie treści SIWZ
Do zamieszczenia na stronie
internetowej
WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 2
dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn. „Realizacja badania”
Na podstawie art. 38 ust. 1a i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” zamawiający,
w odpowiedzi na pytania jednego z wykonawców dotyczące treści SIWZ, udziela
następujących wyjaśnień:
TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI/ WYJAŚNIENIAMI:
Pytania:
Część: I
Uprzejmie proszę o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia ptk. 9
&1) w którym Państwo wymagają, aby osoby wyznaczone do obsługi prac drukarskich,
korekty, co stanowi marginalną część zamówienia, były zatrudnione na umowę o pracę.
Podwykonawcy znajdują się poza możliwościami kontrolnymi potencjalnego wykonawcy.
„9. Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy:
1) Zgodnie z art. 29 ust. 3a – ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga aby
wszelkie czynności podejmowane przez Wykonawcę lub podwykonawcę i związane
z przygotowaniem do druku i drukowaniem (w tym m.in. opracowanie projektu graficznego
okładki i środka publikacji – layoutu, korekta językowa, przygotowanie matryc/materiałów
do produkcji, wydruk offsetowy na maszynach arkuszowych, obsługa maszyn i urządzeń
drukarskich i introligatorskich, monitorowanie procesu druku i introligatorskiego oraz
dbałość o wysoką jakość wyrobów, bieżąca kontrola jakości wykonywanych nadruków),
wykonywane były przez pracownika/pracowników zatrudnionego/ych na podstawie umowy
o pracę (art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy).”
Część II:
W SOPZ Zamawiający określił, że badanie ankieterskie w gospodarstwach domowych
województwa podkarpackiego i małopolskiego powinno zostać zrealizowane
z wykorzystaniem metody random route jako schematu doboru próby. W naszej ocenie jest
to schemat, który może utrudnić realizację badania. Postulujemy, by dopuścić możliwość
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realizacji badania na z góry wyznaczonej, losowej próbie gospodarstw domowych, co
mogłoby umożliwić podjęcie wcześniejszej komunikacji z potencjalnymi respondentami (np.
wysyłka listu zapowiedniego).
Uzasadnienie:
W OPZ Zamawiający sformułował szereg pytań badawczych, na które w sposób właściwy
można odpowiedzieć wyłącznie na podstawie wyników przeprowadzonego badania
kwestionariuszowego. Jak można zakładać, wywiad z reprezentantami gospodarstw
domowych będzie bardzo długi (nawet ok. 60 minut). Można zakładać, że bez wcześniejszego
przygotowania i starannych działań komunikacyjnych, ankieterowi może być skrajnie trudno
przekonać respondentów do udziału w tak długim wywiadzie. Byłoby to łatwiejsze, gdyby
respondenci otrzymali wcześniejszą informację o realizacji takiego badania i o tym, że zostali
wylosowani do udziału w nim, wraz ze wstępnym określeniem przedziału czasowego,
w którym badanie będzie realizowane. Podniosłoby to stopień realizacji próby, a tym samym
parametry jakościowe badania.
Odpowiedzi/wyjaśnienia:
Część I:
Wyjaśniając zapis specyfikacji istotnych warunków zamówienia pkt. 9 Informacje dodatkowe,
podpunkt 9.1) informuję, że Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy na realizację
ww. badania jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, w którym zadeklaruje, że spełnia
wymagania Zamawiającego aby wszelkie czynności podejmowane przez Wykonawcę lub
podwykonawcę i związane z przygotowaniem do druku i drukowaniem (w tym m.in.
opracowanie projektu graficznego okładki i środka publikacji – layoutu, korekta językowa,
przygotowanie matryc/materiałów do produkcji, wydruk offsetowy na maszynach
arkuszowych, obsługa maszyn i urządzeń drukarskich i introligatorskich, monitorowanie
procesu druku i introligatorskiego oraz dbałość o wysoką jakość wyrobów, bieżąca kontrola
jakości wykonywanych nadruków), wykonywane były przez pracownika/pracowników
zatrudnionego/ych na podstawie umowy o pracę (art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. - Kodeks pracy). Jest to wymóg wynikający z art. 29 ust. 3a – ustawy Prawo zamówień
publicznych.
Część II:
Wykonwca prosi o zmianę zapisów dotyczących sposobu realizacji badania ankietowego CAPI
polegającej na dopuszczeniu realizacji badania na z góry wyznaczonej, losowej próbie
gospodarstw domowych. Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania i pozostaje przy
pierwotnie zapisanym w SIWZ schemacie dobory próby badawczej metodą random route.
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