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URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 

BIURO ADMINISTRACJI 

BA.WZP.26.29.2020.8 

 

 
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 3:  
Zgodnie z zapisem SIWZ zaplanowane jest, aby badanie zostało zrealizowane za pomocą 
metody wielotematycznego badania ankietowego - wywiady bezpośrednie metodą CAPI.  
 
Biorąc pod uwagę aktualny stan epidemii w Polsce, a w efekcie wytyczne dot. dystansowania 
społecznego i inne związane z epidemią ograniczenia, także wpływające na możliwość 
realizacji wywiadów bezpośrednich CAPI (szczególnie w starszych grupach wiekowych czy 
klientach instytucjonalnych) zwracamy się z pytaniem – czy Zamawiający dopuszcza 
możliwość realizacji wywiadów inną techniką wybraną przez Wykonawcę np. CAWI lub 
techniką łączoną? Utrzymując warunek, że wykorzystanie innych technik pozwoli na 
realizację przedmiotu zapytania, metoda będzie odpowiednia do wybranych grup, zapewni 
reprezentatywność, rzetelność, wiarygodność wyników i odpowie na pozostałe wytyczne 
opisane w OPZ. Metody takie jakie CATI, CAWI są z powodzeniem wykorzystywane w 
badaniach opinii/ badaniach konsumenckich przez firmy z branży usług pocztowych lub 
telekomunikacyjnych, szczególnie w aktualnej sytuacji związanej z pandemią.  
 
 
Odpowiedź 
Zamawiający w punkcie 1 załącznika nr 1 do Umowy zdanie o brzmieniu:  
„Badanie przeprowadzone zostanie za pomocą metody wielotematycznego badania 
ankietowego - wywiady bezpośrednie metodą CAPI (ang. computer assisted personal 
interview)” 

zmienia na następujące zdanie: 

„Ze względu na obowiązujący w Polsce stan epidemii i związane z tym ograniczenia 
możliwości realizacji badania w formie wywiadu bezpośredniego (CAPI) wybór metody 

Warszawa, 24 września 2020 r. 
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badania zostaje pozostawiony do wyboru Wykonawcy. Metoda powinna jednak być 
odpowiednia do wybranych grup klientów, zapewniać reprezentatywność grupy, pozwolić na 
uzyskanie wiarygodnych i rzetelnych wyników badania i ich porównywalność z wynikami 
poprzedniego badania: https://bip.uke.gov.pl/raporty/zapotrzebowanie-polakow-na-uslugi-
pocztowe,5.html.Zamawiający doszcza możliwość wykonania badania za pomocą metod 
łączonych.”  
 
 

Z poważaniem  

Dyrektor Biura 

Administracji 

Barbara Jamróz 
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