
 
 

 

 

Warszawa, dnia 12.10.2021 r. 

BA.WZP.26.36.2021 

 

Wykonawcy 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym 
bez negocjacji na Przeprowadzenie badań ankietowych w zakresie funkcjonowania 
rynku usług komunikacji elektronicznej oraz oceny preferencji konsumentów 
wśród użytkowników indywidualnych, instytucjonalnych, dzieci w wieku 7-14 lat i 
ich rodziców, nauczycieli oraz osób dorosłych (18+) o szczególnych potrzebach 
wraz z opracowaniem wyników badań w postaci raportów. 

 

WYJAŚNIENIA 

Zamawiający, działając zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129), zwanej dalej „ustawą Pzp” 
przekazuje następujące informacje w związku z pytaniami złożonymi w 
przedmiotowym postępowaniu: 

 
Pytanie 1. 
 
Zgodnie z zapisami umowy (§ 4 ):  
1. Wykonawca zobowiązuje się nie później niż 10 dni roboczych przed terminem 
określonym w § 3 pkt 1 [termin wykonania przedmiotu zamówienia] do przekazania 
Zamawiającemu raportów, analiz, tabel, baz danych, prezentacji, ankiet oraz innych 
dokumentów wskazanych w załączniku nr 1 do Umowy.  
2. Zamawiający może zgłosić zastrzeżenia i uwagi do treści otrzymanych raportów, 
analiz, tabel, baz danych, prezentacji, ankiet oraz innych dokumentów wskazanych w 
załączniku nr 1 do Umowy w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania i 
wezwać Wykonawcę do uwzględnienia tych zastrzeżeń i uwag w przekazanych 
dokumentach.  
3. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia zastrzeżeń i uwag Zamawiającego 
przekazując mu – w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania przedmiotowych 
zastrzeżeń i uwag – poprawione materiały, o których mowa w ust. 2 niniejszego 
paragrafu.  
 
Z poniższych zapisów wynikałoby, że przekazanie poprawionych produktów nastąpiłoby 
9 dni roboczych po zakończeniu umowy. Prosimy zatem o wyjaśnienie, które zapisy są 
obowiązujące.  
 
Odpowiedź: 
§ 4 ust 2 umowy otrzymuje brzmienie: 



1. Zamawiający może zgłosić zastrzeżenia i uwagi do treści otrzymanych raportów, 
analiz, tabel, baz danych, prezentacji, ankiet oraz innych dokumentów 
wskazanych w załączniku nr 1 do Umowy w terminie 5 dni roboczych od daty ich 
otrzymania i wezwać Wykonawcę do uwzględnienia tych zastrzeżeń i uwag w 
przekazanych dokumentach. 

 
 
 
Pytanie 2. 
Biorąc po uwagę napięty harmonogram prac i wskazany termin zakończenia umowy, 
prosimy o informację – na kiedy (w przybliżeniu) szacowany jest termin podpisania 
umowy z wybranym Wykonawcą? 
 
Odpowiedź: 
Termin podpisania umowy z wybranym Wykonawcą zgodnie z ustawą Prawo zamówień 
publicznych . 
Zamawiający może podpisać umowę z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym 
niż 5 dni od dnia publikacji informacji o wyniku postępowania, w przypadku gdy nie 
zostaną wniesione środki ochrony prawnej. 
 
Pytanie 3.  
 
Pytanie dotyczy przeglądarki danych. Czy Zamawiający oczekuje udostępnienie 
przeglądarki do samodzielnej analizy danych ze wszystkich modułów badawczych 
(również tych o małych liczebnościach próby)? 
 
Odpowiedź: 
Oczekujemy udostępnienia przeglądarki do samodzielnej analizy danych ze wszystkich 
modułów badawczych - również tych o małych liczebnościach próby. 
 
 

 
 
 

 


