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URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 

BIURO ADMINISTRACJI 

BA.WZP.26.29.2020.6 

 

 
Wykonawcy 

 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przeprowadzenie badania 
ankietowego w zakresie społecznego zapotrzebowania na usługi powszechne w rozumieniu ustawy 
z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041)” - sprawa 
BA.WZP.26.29.2020 
 

 
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający 
odpowiada na pytania zadane przez wykonawców do SIWZ oraz zmienia treść SIWZ: 
 
Pytanie 1:  
Zgodnie z zapisami SIWZ, Wykonawca spełnia warunek dotyczący zdolności technicznej 
i zawodowej, o ile wykaże, że „w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w ramach wykonanych lub 
wykonywanych usług, należycie wykonał co najmniej 3 (trzy) badania opinii publicznej lub badań 
konsumenckich z zakresu usług pocztowych - o wartości co najmniej 60 000 zł brutto każde 
badanie”. 
 
Czy Wykonawca dobrze rozumie, iż warunek dotyczący tego, by badania były z zakresu usług 
pocztowych odnosi się tylko do sytuacji, gdy Wykonawca wykazuje badania konsumenckie?  
Jednocześnie zwracamy uwagę, że odniesienie tego wymogu do obu typów badań istotnie 
zaburzyłoby i ograniczyło konkurencję rynkową oraz możliwość ubiegania się o udział w 
postępowaniu nawet największym podmiotom. Tematyka dotycząca usług pocztowych jest 
bardzo wąska i badania takie realizowane są na zlecenie bardzo niewielkiej liczby podmiotów w 
Polsce. Zwłaszcza, gdy ograniczone jest to do ostatnich trzech lat i dotyczy dość dużych projektów 
(pow. 60 tys. zł). Co więcej, w opinii Wykonawcy nie sama tematyka, ale podobieństwo 
metodologii (badania ogólnopolskie, CAPI, na dużych próbach badawczych) ma znaczący wpływ 
na to, czy Wykonawca posiada zdolność techniczną i zawodową do realizacji zamówienia.  
 
Odpowiedź 
Warunek dotyczący tego, by badania były z zakresu usług pocztowych odnosi się do sytuacji, gdy 
Wykonawca wykazuje zarówno badania konsumenckie jak i badania opinii publicznej. 
Biorąc jednak pod uwagę, że określenie warunku, jedynie do wykazania badań o tematyce 
dotyczącej rynku pocztowego mogłoby spowodować ograniczenie konkurencji zmienia punkt 
VI.3) SIWZ na następujący: 
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3) „zdolności technicznej lub zawodowej: 

Opis sposobu spełnienia warunku:  
Wykonawca dla spełnienia powyższego warunku zobowiązany jest wykazać, że w okresie 
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, w ramach wykonanych lub wykonywanych 
usług, należycie wykonał co najmniej 3 (trzy) badania opinii publicznej lub badań 
konsumenckich z zakresu usług  pocztowych lub telekomunikacyjnych - o wartości co 
najmniej 60 000 zł brutto każde badanie. 

 
Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach 
innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć na PLN według średniego 
kursu Narodowego Banku Polskiego (w skrócie zwany „NBP”) na dzień zawarcia danej 
umowy (udzielenia zamówienia), podając datę i kurs. Przeliczenia samodzielnie dokonuje 
wykonawca. W sytuacji, gdy umowa została zawarta w dniu, w którym nie były 
publikowane kursy walut obcych przez NBP, wykonawca przyjmuje do przeliczeń średni 
kurs walut obcych NBP z najbliższego dnia, następującego po dniu zawarcia danej umowy 
(udzielenia zamówienia).” 

 
Pytanie 2:  
Pytanie dotyczy przeglądarki.  

A. Na jaki okres Wykonawca powinien udostępnić przeglądarkę danych do samodzielnej 
analizy? W SIWZ podane są dwie informacje: w jednym miejscu mowa jest o okresie 
nie krótszym niż 2 lata, w drugim na okres nie krótszy niż 1 rok.  

B. Dla ilu użytkowników przeglądarka powinna być dostępna? 
 
Odpowiedź 
Wykonawca powinien udostępnić przeglądarkę na okres nie krótszy niż 1 rok. 
Przeglądarka powinna być dostępna dla co najmniej 3 użytkowników. 
 
Zamawiający: 
1) w punkcie XXII.3 SIWZ zmienia wyrażenie: „na okres nie krótszy niż 2 lata” na wyrażenie 

„na okres nie krótszy niż 1 rok”; 
2) Załącznik nr 4 do SIWZ – wzór wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych również wykonywanych przez wykonawcę(ów) usług oznacza 
jako załącznik nr 5 do SIWZ. 

 
Jednocześnie działając na podstawie art. 38 ust. 4a ustawy Pzp Zamawiający zamieścił 
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 
 

Z poważaniem  

Dyrektor Biura 

Administracji 

Barbara Jamróz 
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