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Rozdział I. Informacja o Zamawiającym 
 
Zamawiający:  
Instytut Filozofii i Socjologii  
Polskiej Akademii Nauk w Warszawie  
(IFiS PAN)  
Adres:  
ul. Nowy Świat 72,  
00-330 Warszawa 

 
osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami: Iwona Trochimczyk-Sawczuk 
i Marek Smulczyk;  
 

telefon: (22) 826-71-81; 
faks do korespondencji: (22) 826-78-23; 
e-mail do korespondencji: projekt@fs2w.ifispan.waw.pl;  
korespondencja pisemna za pośrednictwem poczty, kuriera lub składana w 
Sekretariacie Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 
ul. Nowy Świat 72,  
czynnym w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-16:00. 

 
Rozdział II. Tryb udzielenia zamówienia 

 
Postępowanie prowadzone jest w trybie: przetargu nieograniczonego na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” lub „ustawą PZP”, w procedurze właściwej dla 
zamówień o wartości powyżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 
11 ust. 8 ustawy. 

 
Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia  
 
1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie reprezentatywnych badań 

ankietowych From school to work: indywidualne i instytucjonalne wyznaczniki 
kształtowania się ścieżek karier edukacyjno-zawodowych młodych Polaków na 
ogólnokrajowej, losowej, warstwowej próbie dorosłych osób urodzonych w latach 
1992-1993.  

2. Usługa obejmuje następujący zakres zadań:  
2.1. Zweryfikowanie dostarczonej przez IFiS PAN bazy danych zawierającej informacje 

kontaktowe o 7369 respondentach, pod kątem kompletności danych teleadresowych. 
2.2. Zrealizowanie badania według procedury Mixed Mode Research Design 

z zastosowaniem modelu sekwencyjnego, z jedną techniką zasadniczą i technikami 
pomocniczymi. Techniką zasadniczą będzie wywiad bezpośredni ze wspomaganiem 
komputerowym CAPI (computer assisted personal interview), a w przypadku osób, 
które z różnych przyczyn okażą się niedostępne, po podjęciu czterech prób kontaktu, 
zostanie wykorzystana ankieta internetowa. Zostanie ona zastosowana jedynie 
wobec tych respondentów, którzy:  
a) bądź zdecydowanie odmówią udziału w badaniu przy użyciu techniki zasadniczej,  
b) bądź w sytuacji, gdy wywiadu metodą zasadniczą nie uda się zrealizować po 

czterech próbach kontaktu.  
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2.3. Zrealizowanie minimum 3700 wywiadów z dostarczonej przez IFiS PAN bazy 
danych oraz przygotowanie i równoległe zastosowanie dodatkowej próby losowej, 
nie większej niż 2500 osób, urodzonych w latach 1992 – 1993, zapewniającej 
ostateczną realizację minimum 1000 wywiadów ankietowych. Próba musi być 
wylosowana z bazy danych indywidualnych PESEL (nie może to być próba 
udziałowa, ani tzw. random route).  
Ogólny opis schematu doboru tej dodatkowej próby stanowi Aneks 1 do niniejszego 
dokumentu. Na jego podstawie Wykonawca opracuje szczegółowy plan doboru 
próby (w szczególności określi wielkość wiązki i alokację próby do warstw). 
Ostateczny, szczegółowy plan doboru próby opracowany przez Wykonawcę 
zostanie skonsultowany i uzgodniony z Zamawiającym.  

2.4. Respondenci biorący udział w badaniu otrzymają upominek o wartości 30 zł. netto 
2.5. Dostosowanie dostarczonego przez IFiS PAN projektu kwestionariusza ankiety do 

realizacji badania metodą CAPI, z możliwością „rotacji” niektórych wskazanych 
pytań lub ich pozycji (items). Zaproponowanie i uzgodnienie z IFiS PAN filtrów 
wymagających potwierdzenia przez ankietera wprowadzenia wartości spoza zakresu.  

2.6. Przeprowadzenie pilotażu kwestionariusza na próbie kwotowej 50 osób metodą 
CAPI.  

2.7. Przeprowadzenie szkolenia ankieterów przed badaniem głównym, zgodnie 
ze standardami Organizacji Firm Badania Opinii i Rynku (OFBOR).  

2.8. Przeprowadzenie w głównym badaniu wywiadów ankietowych CAPI, metodą 
wywiadu indywidualnego zakładając, że wywiad kwestionariuszowy 
w zdecydowanej większości respondentów uda się przeprowadzić w czasie 75 
minut.  

2.9. Przeprowadzenie kontroli realizacji badania wg. zasad przyjętych w OFBOR.  
2.10. Zakodowanie zmiennych dotyczących wszystkich zawodów respondenta oraz 

zawodu jego rodziców i partnerów/małżonków wg. klasyfikacji ISCO (4 znaki).  
2.11. Opracowanie przy konsultacji z badaczami IFiS PAN kluczy do kodowania pytań 

otwartych i zakodowanie tych pytań w liczbie przyjętej mniej więcej w podobnych 
badaniach ankietowych. Przygotowanie zbioru danych jednostkowych z badania w 
formacie SPSS, z wprowadzonymi „etykietami” zmiennych (pytań) i odpowiedzi 
(zgodnych ze standardami opisanymi w zasadach archiwizacji danych w Archiwum 
Danych Społecznych). Obok zbioru danych z odpowiedziami respondentów 
wymagane jest przygotowania zbioru danych zawierających informacje 
umożliwiające obliczanie czasu odpowiedzi na pytanie (np. w oparciu o czas 
rozpoczęcia każdego pytania). Szczegóły techniczne zostaną uzgodnione między 
IFiS PAN a Wykonawcą.  

2.12. Przeprowadzenie kontroli logicznej zbioru oraz udokumentowanie stwierdzonych 
rozbieżności (test logiczny oraz informacje o id i niespójnych wartości zmiennych).  

2.13. Przygotowanie zbioru danych zawierającego informacje o realizacji badania 
zawierającego informacje o id wylosowanej osoby, informacji o warstwie i wiązce 
(np. teryt), id ankietera, dat podejmowanych prób kontaktów oraz informacje z 
formularza kontaktowego, którego treść zostanie uzgodniona z Zamawiającym. 
Zbiór powinien zawierać informacje zarówno o osobach, z którymi przeprowadzono 
wywiad, jak i tymi, z którymi nie udało się przeprowadzić wywiadu 
(z odpowiednimi kategoriami braku udziału w badaniu opracowanymi na podstawie 
dokumentacji stosowanej w badaniu Europejski Sondaż Społeczny).  

2.14. Przekazanie powyższych zbiorów i dokumentacji danych do IFiS PAN zgodnie ze 
standardami Archiwum Danych Społecznych oraz zapewnienie możliwości 
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modyfikacji zbiorów w przypadku uwag i wątpliwości zgłaszanych przez 
Zamawiającego.  

Dodatkowe wymogi  
3. Wykonawcy zostanie powierzone przetwarzanie danych osobowych (w części dotyczącej 

przekazanego zbioru danych osobowych) oraz będzie zobowiązany podjąć działania 
służące zapewnieniu poufności danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.  

4. Wykonawca wyśle list zawiadamiający o badaniu do respondenta przed pierwszą próbą 
kontaktu oraz list z podziękowaniem za udział w badaniu (treść listów zostanie 
uzgodniona z Zamawiającym). 

5. Wykonawca zbierze zgody od respondentów na dalszy udział w badaniach. Wykonawca 
przekaże bazę danych kontaktów do respondentów oraz zgody na dalszy udział w 
badaniach po zrealizowaniu zamówienia. 

6. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić zbiór danych osobowych do właściwego organu w 
sprawie ochrony danych osobowych i zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami).  

7. Wykonawca zobowiązany jest przekazać wszelkie prawa do zbioru danych osób objętych 
badaniem w tym danych osób z którymi podjęto próbę kontaktu, jak i osób z którymi 
przeprowadzono wywiad.    

8. Próba dodatkowa powinna zostać dobrana według schematu losowania warstwowego, 
dwustopniowego:  
1)  Na pierwszym poziomie w ramach warstw losowane są ze zwracaniem miejscowości, 

z prawdopodobieństwem proporcjonalnym do liczby mieszkańców urodzonych w 
latach 1992–1993.  

2)  Na drugim poziomie w ramach wylosowanych miejscowości w sposób prosty, bez 
zwracania losowane są osoby urodzone w latach 1992–1993.  

9. Liczbę osób losowaną w ramach miejscowości (wielkość wiązki) wybiera Wykonawca 
z tym, że nie może być ona większa niż 8. Jeżeli jakaś miejscowość została kilkakrotnie 
wybrana do próby, (co może mieć miejsce wobec zastosowania losowania zwrotnego), 
chodzi tu o liczbę osób losowanych oddzielnie dla każdego wystąpienia tej miejscowości 
w próbie.  

10. Warstwy zdefiniowane są przez skrzyżowanie ze sobą podziału na 6 makroregionów (wg 
GUS) i 3 kategorie wielkości miejscowości (obszary wiejskie (wliczane tu są obszary 
gmin wiejskich oraz obszary wiejskie gmin miejsko-wiejskich), miasta do 50 tys. 
mieszkańców (bez względu na to, czy stanowią odrębne gminy, czy też wchodzą w skład 
gmin miejsko-wiejskich) i miasta o liczbie mieszkańców od 50 tys. wzwyż. 

11. Alokacja próby do warstw powinna być proporcjonalna do liczby osób urodzonych 
w latach 1992–1993 mieszkających w ramach warstwy i odwrotnie proporcjonalna do 
przewidywanego w ramach warstwy poziomu realizacji próby (rozumianego tu jako iloraz 
liczby wywiadów zrealizowanych do liczebności próby wylosowanej, bez uwzględnienia 
żądanych wykluczeń). Ma to na celu zapewnienie, że alokacja próby zrealizowanej 
będzie możliwie zbliżona do alokacji proporcjonalnej do liczby osób urodzonych w 
latach 1992–1993.  

12. Oszacowania poziomu realizacji w ramach poszczególnych warstw powinien dokonać 
Wykonawca, na podstawie wiedzy o poziomie realizacji prowadzonych przez siebie 
wcześniej badań.  

13. Dopuszcza się wykluczenie z losowania na pierwszym poziomie miejscowości, w których 
liczba mieszkańców urodzonych w latach 1992–1993 jest nie większa niż 3.  

14. Nazwy i kody określone w CPV 
79.32.00.00-3 – Usługi badania opinii publicznej,  
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15. Wymagania Zamawiającego dotyczące podwykonawstwa: 
1) Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy pomocy 

podwykonawców; 
2) Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy, Zamawiający żąda, aby Wykonawca wskazał 

w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom oraz 
podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby 
Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 
22 ust. 1. 

16. Badania finansowane będą ze środków Narodowego Centrum Nauki, w ramach grantu 
Konkursu Maestro 3, decyzja nr DEC-2012/06/A/HS6/00323 z dnia 08.02.2013 r.  

17. Zamawiający nie przewiduje wprowadzania wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 
ustawy PZP. 

 
Rozdział IV. Zamówienia uzupełniające 

 
Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, na podstawie, 
art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy w zakresie Usług badania opinii publicznej oznaczonych kodem 
CPV 79.32.00.00-3. 
 
Rozdział V. Oferty wariantowe 
 
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej. 

 
Rozdział VI. Opis części w zakresie dopuszczenia składania ofert częściowych 

 
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych. 
 
Rozdział VII. Termin wykonania zamówienia 

 
1.  Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w następujących terminach: 

1.1)  Zweryfikowanie dostarczonej przez IFiS PAN bazy danych zawierającej informacje 
kontaktowe o 7369 respondentach, pod kątem kompletności danych teleadresowych 
i przeprowadzenie badań pilotażowych – 45 dni od dnia przekazania przez 
Zamawiającego bazy danych; 

1.2)  Przeprowadzenie pilotażu kwestionariusza na próbie kwotowej 50 osób metodą 
CAPI – 45 dni od dnia przekazania przez Zamawiającego bazy danych; 

1.3)  Przeprowadzenie badań ankietowych 90 dni od dnia złożenia przez Zamawiającego 
pisemnego żądania wykonania badań (wstępnie planowany termin realizacji badań 
przewiduje się w okresie od września do listopada 2014 r.); 

1.4)  Przekazanie wyników badań - 100 dni od dnia złożenia przez Zamawiającego 
pisemnego żądania wykonania badań ankietowych. 

2. Zmawiający wymaga wykonania całej usługi w tym przekazania zbioru danych 
i dokumentacji w terminie 135 dni, licząc od daty zawarcia umowy. 

 
Rozdział VIII.  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania 
 oceny spełniania tych warunków 
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1. Wykonawca jest obowiązany wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu 
określonych w art. 22 ust. 1 ustawy i brak podstaw do wykluczenia z powodu 
niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. 

 
2. Zamawiający wymaga wykazania spełniania następujących warunków określonych w 

art. 22 ust. 1 ustawy, dotyczących: 
1) Posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.  
2) Posiadania wiedzy i doświadczenia. 

 
Opis sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku:  

2.1) Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że posiada wiedzę i doświadczenie 
polegające na należytym wykonaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 
w tym okresie, co najmniej jednego odrębnego badania (usługi) o tematyce 
społecznej lub politycznej*, które musi liczyć, co najmniej 3700 wywiadów 
zrealizowanych metodą wywiadu indywidualnego (F2F), techniką CAPI na 
ogólnopolskich, losowych, reprezentatywnych, imiennych próbach 
adresowych pochodzących z operatu PESEL z wylosowanymi osobami** (lub 
operatu równoważnego), którego minimalny wskaźnik odpowiedzi (response 
rate) był nie mniejszy niż 50%;  

i 
2.2) Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że posiada wiedzę i doświadczenie 

polegające na należytym wykonaniu, przynajmniej w jednym roku, w okresie 
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 10 tysięcy wywiadów o 
tematyce społecznej lub politycznej*, zrealizowanych metodą wywiadu 
indywidualnego (F2F) techniką CAPI na ogólnopolskich, losowych, 
reprezentatywnych, imiennych próbach adresowych pochodzących z operatu 
PESEL z wylosowanymi osobami** (lub operatu równoważnego), których 
minimalny wskaźnik odpowiedzi (response rate) był nie mniejszy niż 50 %. 

* Nie uwzględnia się badań o tematyce marketingowej;  
** Nie uwzględnia się prób udziałowych i random route;  

 
3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia. 
Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że dysponuje: 

3.1) Co najmniej dwiema osobami, które będą pełniły w trakcie realizacji 
zamówienia funkcję kierowników, przy czym każda z tych osób w okresie 
ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert kierowała realizacją 
przynajmniej jednego projektu badawczego o wartości nie niższej niż 50 
tys. zł brutto; 

i 

3.2) Co najmniej 4 osobami, które będą pełniły w trakcie realizacji 
zamówienia funkcję badacza i z których każda posiada doświadczenie w 
zakresie prowadzenia wywiadów o tematyce społecznej lub politycznej*, 
zrealizowanych metodą wywiadu indywidualnego (F2F) techniką CAPI na 
ogólnopolskich, losowych, reprezentatywnych, imiennych próbach 
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adresowych pochodzących z operatu PESEL z wylosowanymi osobami** 
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert. 

* Nie uwzględnia się badań o tematyce marketingowej;  
** Nie uwzględnia się prób udziałowych i random route;  

 
Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza, aby ta sama osoba pełniła więcej niż jedną funkcję. 

 
4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 
3. W celu wykazania spełniania warunków udziału określonych w ust. 2, Wykonawca 

może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych 
do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 
łączących go z nimi stosunków, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy. 

 
4. Wykonawcy należący do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 

16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 
z późn.zm.), składający odrębne oferty, obowiązani są wykazać, że istniejące między 
nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy 
wykonawcami w niniejszym postępowaniu. 

 
5. Dla wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 

ust. 1 ustawy oraz braku podstaw do wykluczenia z powodu nie spełniania warunków 
o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz wymagania o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 
5 ustawy, Wykonawca jest zobowiązany złożyć oświadczenia i dokumenty, wskazane 
w rozdziale IX. Oświadczenia i dokumenty mają spełniać wymagania określone w 
przepisach Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w 
sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz 
form, w jakich te dokumenty mogą być składane, zwane dalej rozporządzeniem (Dz. 
U. z 2013 r., poz. 231). 
 

Rozdz. IX  Wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych dla wykazania spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 
ustawy  

 
A.  Dla wykazania spełniania warunków udziału określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, 

Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów: 
 
1. Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Wzór podany jest w 

Załączniku Nr 3 do SIWZ. 
 
2. Wykaz wykonanych głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na 
rzecz których, dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączenie dowodów, czy 
zostały wykonane należycie. Wzór wykazu podany jest w Załączniku Nr 5 do 
SIWZ. 
 

3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, 
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a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu podany jest w Załączniku Nr 6 do 
SIWZ.  

 
4. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału określonych w art. 22 

ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w 
art. 26 ust. 2b ustawy, to: 
1) Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, 

iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, 
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, podpisane przez osoby 
upoważnione do reprezentacji danego podmiotu; 

2) W celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych 
podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz 
oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje 
rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać złożenia 
dokumentów dotyczących w szczególności:  
a) Zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
b) Sposobu wykorzystania przez Wykonawcę zasobów innego podmiotu przy 

wykonywaniu zamówienia, 
c) Charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, 
d) Zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 

 
B. Dla wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawcy  w 

okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt. 5 ustawy, Zamawiający 
żąda złożenia następujących dokumentów: 

 
1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. Przykład formularza oświadczenia 

podany jest w Załączniku nr 4 do SIWZ.  
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 
pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert. 

3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające, 
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu - 
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie 
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub 
potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert.  

5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 
ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert.  
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6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 
ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert.  

7. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego, w zakresie określonym w art. 24 
ust.1 pkt. 10-11 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert. 

8. Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału, o których mowa w art. 22 
ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 
26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, 
Wykonawca zobowiązany jest złożyć w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty 
wymienione wyżej w pkt. B. 1-2. 

9. Oświadczenie dotyczące funkcjonowania w ramach grupy kapitałowej, 
zawierające informacje, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy, albo 
informacje o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, podpisana przez 
osoby upoważnione do reprezentacji wykonawcy. Przykład formularza oświadczenia 
podany jest w Załączniku Nr 7 do SIWZ.  

10. W przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, jeżeli osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 oraz 10 i 11 ustawy, 
mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca 
składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo 
administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w 
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 oraz 10 i 11 ustawy – wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku, 
gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje 
się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem 
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.  

11. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów: 

1) o których mowa w ust. 2, 3, 4 i 6 składa dokument lub dokumenty wystawione w 
kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 
odpowiednio, że: 
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 

społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

2) o których mowa w ust. 5 i 7 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego 
lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której 
dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 oraz pkt. 10 i 11 
ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert. 

12. Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w 
pkt. 11 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa 
się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym 
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organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. Termin 
ważności dokumentów zawierających oświadczenie stosuje się odpowiednio jak w 
pkt. 11. 

 
Rozdział X. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 
oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z Wykonawcami.  

 
1. W postępowaniu wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 

przekazują w języku polskim, w formie pisemnej bądź za pomocą faksu lub drogą 
elektroniczną, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2, ust. 3 i ust. 7.  

2. Oświadczenia i dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.  

3. Oświadczenia i dokumenty, uzupełniane przez Wykonawcę na skutek wezwania 
Zamawiającego, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy, zostaną złożone Zamawiającemu 
w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę. Zamawiający uzna te oświadczenia i dokumenty za złożone w 
wyznaczonym terminie, jeżeli zostaną złożone w siedzibie Zamawiającego przed 
upływem wyznaczonego terminu.  

4. W przypadku podpisania oświadczenia, dokumentu lub poświadczania za zgodność 
z oryginałem kopii dokumentów przez osobę nie wskazaną w dokumencie rejestrowym do 
reprezentowania Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. 

5. Pełnomocnictwo powinno być złożone w formie pisemnej (oryginał) lub kopii 
poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. 

6. Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz 
z tłumaczeniem na język polski. 

7. Odnośnie do wymagań dotyczących rodzaju, formy i języka, w jakich złożone powinny 
być oświadczenia i dokumenty, stosuje się przepisy ustawy oraz przepisy rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 
może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być 
składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231).  

8. Zamawiający na swojej stronie internetowej www.ifispan.waw.pl. opublikował 
Ogłoszenie o zamówieniu. Na stronie tej Zamawiający będzie także publikował w 
szczególności: 
8.1. zawiadomienie o wyborze oferty, o którym mowa w art. 92 ust. 2 ustawy; 
8.2. zawiadomienie o ewentualnym unieważnieniu postępowania o udzielenie 

zamówienia. 
9. Zamawiający nie będzie udzielał wyjaśnień na zapytania dotyczące niniejszej SIWZ, które 

będą kierowane w formie ustnej lub drogą telefoniczną, na podstawie art. 38 ustawy. 
10. Zamawiający nie przewiduje możliwość zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w 

celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ. 
11. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, 

Zamawiający udzieli wyjaśnień, zgodnie z art. 38 ust. 1 i ust. 1a. 
  
Rozdział XI. Termin związania ofertą  

 
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni. 
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  
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Rozdział XII. Wadium  
 
1. Zamawiający ustala wadium na całość przedmiotu zamówienia w wysokości 10.000,00 zł 

(słownie: dziesięć tysięcy złotych);  
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

2.1. pieniądzu, 
2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
2.3. gwarancjach bankowych, 
2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 
2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2  

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 275 z późn. zm.). 

3. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Instytutu 
Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk: BANK Pekao S.A. Oddział Warszawa, ul. 
Krucza 6/14, 00-537 Warszawa, IBAN PL 70 1240 6003 1111 0000 4943 1191, 
BIC/SWIFT CODE: KKOPPLPW z dopiskiem „IFiS PAN w Warszawie. Przetarg 
nieograniczony na usługi badania opinii publicznej.” 

4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, na cały okres związania 
ofertą. 

5. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej, wykonawca z zachowaniem 
właściwej staranności winien dokonać przelewu pieniężnego z odpowiednim 
wyprzedzeniem, gdyż za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się 
termin uznania kwoty wadium na podanym wyżej rachunku bankowym. 

6. Dokument wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia winien zawierać 
bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela zapłaty 
wymaganej kwoty wadium, na pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty 
kwoty wadium, powstałe na skutek wszystkich okoliczności określonych w ustawie 
(zaleca się nie wpinać na trwale tego dokumentu do całości oferty). 

7. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w ustawie. 
8. Zamawiający zatrzyma wadium w przypadkach określonych w ustawie. 

 
Rozdział XIII. Opis sposobu przygotowania oferty 

 
1. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
2. Oferta zostanie sporządzona w języku polskim, zgodnie z treścią formularza oferty, 

którego wzór stanowi Załącznik Nr 2 do SIWZ. 
3. Wraz z ofertą wykonawca złoży, sporządzone w języku polskim: 

3.1. Oświadczenia i dokumenty, wymagane w rozdziale IX SIWZ, 
3.2. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i jej załączników, o ile prawo do 

podpisywania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą lub 
złożonych w toku postępowaniu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. 
Pełnomocnictwo do podpisania oferty zostanie złożone w oryginale lub w kopii 
poświadczonej notarialnie. 

4. Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.  
5. Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz  

z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 
6. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty mają być parafowane własnoręcznie przez 

osobę/y podpisujące ofertę.  
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7. Ofertę wraz z jej załącznikami, jak również pełnomocnictwami, należy złożyć w miejscu 
wskazanym w SIWZ, w zamkniętym opakowaniu /kopercie/, w sposób zabezpieczający 
nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie z ofertą ma posiadać 
następujące oznaczenie: Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk z 
dopiskiem „IFiS PAN w Warszawie. Przetarg nieograniczony na usługi badania 
opinii publicznej”. Na kopercie/opakowaniu wskazane jest (nie wymagane) podanie: 
nazwy i adresu siedziby Wykonawcy.  

8. Przed upływem terminu składania ofert wykonawca może zmienić ofertę (poprawić, 
uzupełnić). Zmiana ta może nastąpić tylko poprzez złożenie Zamawiającemu oferty 
zmieniającej, według takich samych zasad jak wcześniej złożona oferta, w 
kopercie/opakowaniu posiadającym dodatkowy dopisek: „Zmiana” (oprócz oznakowania 
jak w ust. 7. Oferta zmieniająca wcześniej złożoną ofertę musi jednoznacznie wskazywać, 
które postanowienia wcześniej złożonej oferty zostały zmienione. 

9. Przed upływem terminu składania ofert wykonawca może wycofać złożoną ofertę. 
W tym celu wykonawca złoży Zamawiającemu pisemne oświadczenie o wycofaniu oferty, 
podpisane przez osobę/y upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (wraz z 
dołączonym aktualnym odpisem z właściwego rejestru Wykonawcy). Zamawiający 
zwróci Wykonawcy jego ofertę, bezpośrednio do rąk osoby upoważnionej przez 
Wykonawcę – za pokwitowaniem odbioru. 

Praktyczne zalecenia (nie obligatoryjne) dotyczące ułożenia dokumentów w ofercie:  
 wszystkie kartki ponumerować i spiąć /zszyć/ zbindować itp. (za wyjątkiem: dokumentu  

wadialnego tj. oryginału gwarancji bankowej/ poręczenia / oraz ewentualnych 
dokumentów  zastrzeżonych przez wykonawcę na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy). 

 
Rozdział XIV. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert  

 
1. Miejsce składania ofert: Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk  

  00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72 
    

 Sekretariat IFIS PAN (pok. 150) będzie przyjmować oferty: 
 złożone bezpośrednio w Sekretariacie IFiS PAN (pierwsze piętro).  

Czas urzędowania Sekretariatu w dni robocze od poniedziałku do piątku, w 
godzinach: 9:00 – 16:00  
lub 
 przesłane drogą pocztową. 

2. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 28 maja 2014 r. do godziny 
14.00. Decyduje data i godzina wpływu oferty do Sekretariatu w sposób i miejscu 
podanym wyżej w ust. 1. 

3. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona, na zasadach określonych w art. 84 ustawy. 
4. Otwarcie ofert nastąpi w obiekcie polskiej Akademii Nauk: Warszawa, ul. Nowy Świat 

72, w dniu 28 maja 2014 r. o godzinie 14.30. 
 
Rozdział XV. Opis sposobu obliczenia ceny. Informacje w sprawie walut obcych  

 
1. Wykonawca jest zobowiązany skalkulować cenę oferty zgodnie z wymaganiami 

określonymi w SIWZ, w tym w formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik 
nr 2 do SIWZ. 

2. Cena oferty będzie stanowiła sumę wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie 
wszystkich usług objętych przedmiotem zamówienia, których minimalny zakres określił 
Zamawiający w SIWZ. 
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3. Wykonawca ponosi wszystkie koszty realizacji zamówienia w tym koszt zakupu 
i przygotowania materiałów wykorzystywanych do realizacji zadania, koszty dojazdu do 
miejsca świadczenia usług, koszty prowadzenia badań, sporządzenia zbioru danych, 
koszty dokumentacji wykonanych usług, koszty upominku rzeczowego o wartości 30 PLN 
netto.  

4. Wykonawca jest obowiązany uwzględnić w cenie oferty wszelkie opusty / rabaty, jakich 
zamierza udzielić zamawiającemu.  

5. Wykonawca określi cenę oferty z VAT w PLN.  
6. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 

podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług 
(podatek VAT) w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, 
Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od 
towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

7. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. 
Rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich. 

8. W przypadku, gdy Wykonawca poda cenę oferty, ceny jednostkowe, wartości pozycji lub 
podatek VAT z dokładnością większą niż do drugiego miejsca po przecinku lub dokona 
ich nieprawidłowego zaokrąglenia, to Zamawiający poprawi taką omyłkę jako oczywistą 
omyłkę rachunkową. Zamawiający dokona przeliczenia podanych w ofercie cen lub kwotę 
podatku VAT do dwóch miejsc po przecinku, stosując następującą zasadę: podane w 
ofercie kwoty zostaną zaokrąglone do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 
grosza zostaną pominięte, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zostaną zaokrąglone do 1 
grosza. 

9. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe w ofercie i uwzględni konsekwencje 
rachunkowe dokonanych poprawek, w następujący sposób: 
9.1. w przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar jeżeli obliczona 

cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar, 
przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową, 

9.2. w przypadku sumowania cen za poszczególne elementy świadczenia składające się na 
przedmiot zamówienia jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen - przyjmuje 
się, że prawidłowo podano ceny za poszczególne elementy świadczenia. 

10. Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości udzielenia Wykonawcy zaliczek 
na poczet wykonania zamówienia. 

 
Rozdział XVI. Kryteria oceny ofert 
 
1. Oceniane będą wyłącznie oferty nie odrzucone. 
2. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna ofertę przedstawiającą najkorzystniejszy 

bilans ceny i pozostałych kryteriów określonych w niniejszym rozdziale SIWZ.  
3. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się niżej opisanymi 

kryteriami: 
 

Lp. Nazwa kryterium Symbol 
kryterium 

Waga 

1.  
Cena 

 
C1 

 

 
50 %  

(50 pkt) 
2.  

Deklarowana  stopa zwrotu  
 

S2 
 

 
30%  

(30 pkt) 
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3.  
Zarządzanie i monitorowanie badania 

 
Z3 

 

 
10 % 

(10 pkt) 
4.   

Jakość badania 
J4 10 % 

(10 pkt) 
 
 Sposób oceny w zakresie poszczególnych kryteriów: 

 1) Przyznawanie punktów C1 wg wzoru  Cn : Cb  x liczba pkt za dane kryterium (50)  
 gdzie: Cn - cena najniższa, Cb - cena badanej oferty. 
  

2) Przyznawanie punktów S2 będzie się odbywało poprzez przyznanie niżej 
wymienionej liczby punktów za: 
2.1.)  Stopa zwrotu = liczba zrealizowanych wywiadów podzielona przez liczbę 

osób, z którymi podjęto próbę kontaktu1 – 0-30 pkt. Ocenie w tym kryterium 
będą podlegały tylko te oferty, które zaproponują minimalną Stopę zwrotu 
nie mniejszą niż określona przez Zamawiającego w opisie przedmiotu 
zamówienia, przy czym, osoby z prób rezerwowych należy wliczyć do liczby 
osób, z którymi zostanie podjęta próba kontaktu niezależnie od osób z próby 
podstawowej.   

Wykonawca może w kryterium S2 otrzymać maksymalnie 30 pkt.  
 

3) Przyznawanie punktów Z3 w następujący sposób: 
 3.1) Zamawiający przyzna punkty ofertom, w których zostanie zapewniony system 

informatyczny pozwalający monitorować i kontrolować na bieżąco realizację usługi 
badania – 0-20 pkt. 

  
4) Przyznawanie punktów J4 w następujący sposób: 

4.1) Zamawiający przyzna punkty ofertom, w których zostanie zapewniony system 
jakości badania potwierdzony zaświadczeniem niezależnego podmiotu np. 
certyfikatem OFBOR dotyczącym Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów w 
zakresie badań CAPI lub inne równoważne zaświadczenie niezależnego podmiotu 
zajmującego się poświadczaniem zgodności działania wykonawcy z normami 
jakościowymi np. Międzynarodowego Kodeksu Postępowania w Dziedzinie Badań 
Rynkowych i Społecznych (Kodeks ESOMAR) lub innymi równoważnymi 
normami odwołującymi się do systemu zapewnienia jakości opartych na 
odpowiednich normach europejskich lub normach równoważnych 0 albo 10 pkt. 
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez 
Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego usługi 
spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 
 

4. Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 punktów (1 pkt równy jest 1%),  
 z zastosowaniem następującego wzoru : 

  suma punktów S = C1 + S2 + Z3 + J4 
 

Rozdział XVII. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po 
wyborze oferty w celu zawarcia umowy o zamówienie publiczne 

                                                 
1 Uwaga. Jeśli badanie było prowadzone w schemacie z próbą podstawową i próbami rezerwowymi (jedną lub 
więcej), osoby z prób rezerwowych należy wliczyć do liczby osób, z którymi podjęto próbę kontaktu niezależnie 
od osób z próby podstawowej (i ew. wcześniej wykorzystanych prób rezerwowych). 
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1. Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania zgodnie z przepisami ustawy. 
2. Z wybranym Wykonawcą Zamawiający podpisze umowę o wykonanie zamówienia, nie 

wcześniej niż po upływie terminu określonego zgodnie z art. 94 ustawy. 
3. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania 

umowy. 
4. Po wybraniu oferty Wykonawcy, Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną 

wprowadzone do treści zawieranej umowy zostaną uzupełnione o dane zawarte w ofercie i 
innych dokumentach złożonych w toku postępowania i uzupełnione o postanowienia nie 
sprzeczne z uregulowaniami zawartymi w niniejszej SIWZ i w załącznikach do SIWZ.  

5. Przed podpisaniem umowy, wybrany Wykonawca: 
5.1. Przekaże Zamawiającemu informacje niezbędne do wpisania do treści umowy, np. 

imiona i nazwiska uprawnionych osób, które będą reprezentować Wykonawcę przy 
podpisaniu umowy, koordynacji, itp. 

5.2. Przedstawi Zamawiającemu pełny „Wykaz osób”, który określać będzie skład 
imienny, pełnioną funkcję przy wykonywaniu umowy, doświadczenie i kwalifikacje 
zawodowe przypisane danej osobie przez Wykonawcę, a także dane kontaktowe do 
każdej z tych osób (bezpośredni adres e-mail i telefon). Wykaz osób musi 
uwzględniać, co najmniej osoby wskazane przez Wykonawcę w Wykazie osób 
stanowiącym załącznik do oferty. 

 
Rozdział XVIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 
Przed podpisaniem umowy Zamawiający nie będzie żądał od Wykonawca wniesienia 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

 
Rozdział XIX. Informacja w sprawie postanowień umowy  

 
Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, o treści przedstawionej przez Zamawiającego, której istotne postanowienia 
określa Załącznik Nr 8 do SIWZ. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do 
treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
 
Rozdział XX. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania 

 
1. Wykonawcom i innym podmiotom przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale 

VI ustawy, w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. 
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji 
uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa 
Urzędu Zamówień Publicznych. 

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
Zamawiającego podjętej w toku postępowania o udzielenie zamówienia lub zaniechania 
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy – Prawo 
zamówień publicznych. 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej: 
4.1. W terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faxem lub drogą 
elektroniczną, albo w terminie 15 – jeżeli zostały przesłane w inny sposób; 
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4.2. W terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej; 

4.3. W terminie 10 dni od dnia w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej 
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących 
podstawę jego wniesienia wobec czynności innych niż określone w pkt 4.1. 

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za 
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.  

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania w taki sposób, aby Zamawiający mógł zapoznać się z jego treścią 
przed upływem tego terminu. 

7. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego za 
pośrednictwem Prezesa KIO w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej 
Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. 

 
Rozdział XXI. Postanowienia końcowe  

 
1. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty  

i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa stanowią 
załączniki do protokołu postępowania. 

2. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po 
dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że 
oferty udostępnia się po ich otwarciu. 

3. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż  
w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. Wykonawca nie 
może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy. 

4. Ujawnianie treści protokołu, załączników do protokołu, w tym ofert, odbywać się będzie 
na wniosek, według następujących zasad: 
4.1. Udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić poprzez: 1) wgląd  

w miejscu i czasie wyznaczonym przez Zamawiającego, 2) przesłanie kopii pocztą, 
faksem lub drogą elektroniczną, zgodnie z wyborem wskazanym we wniosku; 

4.2. Bez zgody Zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub 
załączników, nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać treści złożonych ofert, za 
pomocą urządzeń lub innych środków technicznych służących utrwalaniu obrazu;  

4.3. Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia o tajemnicy 
przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być udostępnione;  

4.4. Zamawiający wyznaczy czas, miejsce i osobę, w obecności, której dokonana zostanie 
czynność udostępnienia dokumentów; 

4.5. Udostępnienie nastąpi w IFiS PAN w Warszawie przy ul. Nowy Świat 72 i może 
mieć miejsce wyłącznie w dni robocze, w godzinach od 9 do 16; 

4.6. Jeżeli przesłanie kopii załączników do protokołu, w tym ofert, zgodnie z wyborem 
wnioskodawcy będzie znacząco utrudnione z przyczyn technicznych,  
w szczególności ze względu na ilość dokumentów żądanych do przesłania, 
Zamawiający poinformuje o tym wnioskodawcę i wskaże sposób ich udostępnienia. 

5. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  
6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  
7. Przywołane w SIWZ załączniki stanowią jej integralną część. 
Wykaz załączników do SIWZ: 
Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia; 



   

Strona 17 z 51 

Załącznik nr 2 Formularz oferty; 
Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu; 
Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania; 
Załącznik nr 5 Wykaz wykonanych usług; 
Załącznik nr 6 Wykaz osób; 
Załącznik nr 7 Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do grupy 

kapitałowej; 
Załącznik nr 8 Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
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Załącznik nr 1 do SIWZ  

 
 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
I. Opis przedmiotu zamówienia 
 
1. Opis przedmiotu zamówienia – Usługa 
 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeprowadzenie reprezentatywnych badań 
ankietowych „From school to work: indywidualne i instytucjonalne wyznaczniki 
kształtowania się ścieżek karier edukacyjno-zawodowych młodych Polaków”, na 
ogólnokrajowej, losowej, warstwowej próbie dorosłych osób urodzonych w latach 1992-1993. 
 
2. Zakres usługi  
 
1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie reprezentatywnych badań ankietowych 

From school to work: indywidualne i instytucjonalne wyznaczniki kształtowania się 
ścieżek karier edukacyjno-zawodowych młodych Polaków na ogólnokrajowej, losowej, 
warstwowej próbie dorosłych osób urodzonych w latach 1992-1993. Badania finansowane 
będą ze środków Narodowego Centrum Nauki, w ramach grantu Konkursu Maestro 3, 
decyzja nr DEC-2012/06/A/HS6/00323 z dnia 08.02.2013 r.  

2. Usługa obejmuje następujący zakres zadań:  
2.1. Zweryfikowanie dostarczonej przez IFiS PAN bazy danych zawierającej informacje 

kontaktowe o 7369 respondentach, pod kątem kompletności danych teleadresowych. 
2.2. Zrealizowanie badania według procedury Mixed Mode Research Design z 

zastosowaniem modelu sekwencyjnego, z jedną techniką zasadniczą i technikami 
pomocniczymi. Techniką zasadniczą będzie wywiad bezpośredni ze wspomaganiem 
komputerowym CAPI (computer assisted personal interview), a w przypadku osób, 
które z różnych przyczyn okażą się niedostępne, po podjęciu czterech prób kontaktu, 
zostanie wykorzystana ankieta internetowa. Zostanie ona zastosowana jedynie 
wobec tych respondentów, którzy:  
a) bądź zdecydowanie odmówią udziału w badaniu przy użyciu techniki zasadniczej  
b) bądź w sytuacji, gdy wywiadu metodą zasadniczą nie uda się zrealizować po 

czterech próbach kontaktu.  
2.3. Zrealizowanie minimum 3700 wywiadów z dostarczonej przez IFiS PAN bazy 

danych oraz przygotowanie i równoległe zastosowanie dodatkowej próby losowej, 
nie większej niż 2500, osób urodzonych w latach 1992 – 1993, zapewniającej 
ostateczną realizację minimum 1000 wywiadów ankietowych. Próba musi być 
wylosowana z bazy danych indywidualnych PESEL (nie może to być próba 
udziałowa, ani tzw. random route).  
Ogólny opis schematu doboru tej dodatkowej próby jest określony w SIWZ. Na jego 
podstawie Wykonawca opracuje szczegółowy plan doboru próby (w szczególności 
określi wielkość wiązki i alokację próby do warstw). Ostateczny, szczegółowy plan 
doboru próby opracowany przez Wykonawcę zostanie skonsultowany i uzgodniony 
z Zamawiającym.  

2.4. Respondenci biorący udział w badaniu otrzymają upominek rzeczowy o wartości 30 
zł. netto. 

2.5. Dostosowanie dostarczonego przez IFiS PAN projektu kwestionariusza ankiety do 
realizacji badania metodą CAPI, z możliwością „rotacji” niektórych wskazanych 
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pytań lub ich pozycji (items). Zaproponowanie i uzgodnienie z IFiS PAN filtrów 
wymagających potwierdzenia przez ankietera wprowadzenia wartości spoza zakresu.  

2.6. Przeprowadzenie pilotażu kwestionariusza na próbie kwotowej 50 osób metodą 
CAPI.  

2.7. Przeprowadzenie szkolenia ankieterów przed badaniem głównym, zgodnie ze 
standardami OFBOR.  

2.8. Przeprowadzenie w głównym badaniu wywiadów ankietowych CAPI, metodą 
wywiadu indywidualnego zakładając, że wywiad kwestionariuszowy w 
zdecydowanej większości respondentów uda się przeprowadzić w czasie 75 minut.  

2.9. Przeprowadzenie kontroli realizacji badania wg. zasad przyjętych w OFBOR.  
2.10. Zakodowanie zmiennych dotyczących wszystkich zawodów respondenta oraz 

zawodu jego rodziców i partnerów/małżonków wg. klasyfikacji ISCO (4 znaki).  
2.11. Opracowanie przy konsultacji z badaczami IFiS PAN kluczy do kodowania pytań 

otwartych i zakodowanie tych pytań w liczbie przyjętej mniej więcej w podobnych 
badaniach ankietowych. Przygotowanie zbioru danych jednostkowych z badania w 
formacie SPSS, z wprowadzonymi „etykietami” zmiennych (pytań) i odpowiedzi 
(zgodnych ze standardami opisanymi w zasadach archiwizacji danych w Archiwum 
Danych Społecznych). Obok zbioru danych z odpowiedziami respondentów 
wymagane jest przygotowania zbioru danych zawierających informacje 
umożliwiające obliczanie czasu odpowiedzi na pytanie (np. w oparciu o czas 
rozpoczęcia każdego pytania). Szczegóły techniczne zostaną uzgodnione między 
IFiS PAN a Wykonawcą.  

2.12. Przeprowadzenie kontroli logicznej zbioru oraz udokumentowanie stwierdzonych 
rozbieżności (test logiczny oraz informacje o id i niespójnych wartości zmiennych).  

2.13. Przygotowanie zbioru danych zawierającego informacje o realizacji badania 
zawierającego informacje o id wylosowanej osoby, informacji o warstwie i wiązce 
(np. teryt), id ankietera, dat podejmowanych prób kontaktów oraz informacje z 
formularza kontaktowego, którego treść zostanie uzgodniona z Zamawiającym. 
Zbiór powinien zawierać informacje zarówno o osobach, z którymi przeprowadzono 
wywiad, jak i tymi, z którymi nie udało się przeprowadzić wywiadu (z 
odpowiednimi kategoriami braku udziału w badaniu opracowanymi na podstawie 
dokumentacji stosowanej w badaniu Europejski Sondaż Społeczny).  

2.14. Przekazanie powyższych zbiorów i dokumentacji danych do IFiS PAN zgodnie ze 
standardami Archiwum Danych Społecznych oraz zapewnienie możliwości 
modyfikacji zbiorów w przypadku uwag i wątpliwości zgłaszanych przez 
Zamawiającego.  

 
Dodatkowe wymogi  
3. Wykonawcy zostanie powierzone przetwarzanie danych osobowych (w części dotyczącej 

przekazanego zbioru danych osobowych) oraz będzie zobowiązany podjąć działania 
służące zapewnieniu poufności danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.  

4. Wykonawca wyśle list zawiadamiający o badaniu do respondenta przed pierwszą próbą 
kontaktu oraz list z podziękowaniem za udział w badaniu (treść listów zostanie 
uzgodniona z Zamawiającym). 

5. Wykonawca zbierze zgody od respondentów na dalszy udział w badaniach. Wykonawca 
przekaże bazę danych kontaktów do respondentów oraz zgody na dalszy udział w 
badaniach po zrealizowaniu zamówienia. 
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6. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić zbiór danych osobowych do właściwego organu w 
sprawie ochrony danych osobowych i zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami).  

7. Wykonawca zobowiązany jest przekazać wszelkie prawa do zbioru danych osób objętych 
badaniem w tym danych osób z którymi podjęto próbę kontaktu, jak i osób z którymi 
przeprowadzono wywiad.    

8. Próba dodatkowa powinna zostać dobrana według schematu losowania warstwowego, 
dwustopniowego:  
1)  Na pierwszym poziomie w ramach warstw losowane są ze zwracaniem miejscowości, 

z prawdopodobieństwem proporcjonalnym do liczby mieszkańców urodzonych w 
latach 1992–1993.  

2)  Na drugim poziomie w ramach wylosowanych miejscowości w sposób prosty, bez 
zwracania losowane są osoby urodzone w latach 1992–1993.  

9. Liczbę osób losowaną w ramach miejscowości (wielkość wiązki) wybiera Wykonawca  
z tym, że nie może być ona większa niż 8. Jeżeli jakaś miejscowość została kilkakrotnie 
wybrana do próby, (co może mieć miejsce wobec zastosowania losowania zwrotnego), 
chodzi tu o liczbę osób losowanych oddzielnie dla każdego wystąpienia tej miejscowości 
w próbie.  

10. Warstwy zdefiniowane są przez skrzyżowanie ze sobą podziału na 6 makroregionów (wg 
GUS) i 3 kategorie wielkości miejscowości (obszary wiejskie (wliczane tu są obszary 
gmin wiejskich oraz obszary wiejskie gmin miejsko-wiejskich) miasta do 50 tys. 
mieszkańców (bez względu na to, czy stanowią odrębne gminy, czy też wchodzą w skład 
gmin miejsko-wiejskich) i miasta o liczbie mieszkańców od 50 tys. wzwyż). 

11. Alokacja próby do warstw powinna być proporcjonalna do liczby osób urodzonych w 
latach 1992–1993 mieszkających w ramach warstwy i odwrotnie proporcjonalna do 
przewidywanego w ramach warstwy poziomu realizacji próby (rozumianego tu jako iloraz 
liczby wywiadów zrealizowanych do liczebności próby wylosowanej, bez uwzględnienia 
żadnych wykluczeń). Ma to na celu zapewnienie, że alokacja próby zrealizowanej będzie 
możliwie zbliżona do alokacji proporcjonalnej do liczby osób urodzonych w latach 1992–
1993.  

12. Oszacowania poziomu realizacji w ramach poszczególnych warstw powinien dokonać 
Wykonawca, na podstawie wiedzy o poziomie realizacji prowadzonych przez siebie 
wcześniej badań.  

13. Dopuszcza się wykluczenie z losowania na pierwszym poziomie miejscowości, w których 
liczba mieszkańców urodzonych w latach 1992–1993 jest nie większa niż 3.  

14. Nazwy i kody określone w CPV 
79.32.00.00-3 – Usługi badania opinii publicznej, 

15. Wymagania Zamawiającego dotyczące podwykonawstwa: 
1) Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy pomocy 

podwykonawców; 
2) Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Zamawiający żąda, aby Wykonawca wskazał w 

ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom oraz 
podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby 
Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 
22 ust. 1. 

14. Badania finansowane będą ze środków Narodowego Centrum Nauki, w ramach grantu 
Konkursu Maestro 3, decyzja nr DEC-2012/06/A/HS6/00323 z dnia 08.02.2013 r.  
15. Zamawiający nie przewiduje wprowadzania wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 
ustawy PZP. 
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 Załącznik nr 2 do SIWZ  
 

  
FORMULARZ OFERTY – Wzór 

______________  2014 r.___ . ___ . 
  

O F E R T A 
         

dla:  
Instytut Filozofii i Socjologii  
Polskiej Akademii Nauk (IFiS PAN) 
w Warszawie  
ul. Nowy Świat 72,  
00-330 Warszawa 

   
 
 

Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego na:  
 

„Przeprowadzenie reprezentatywnych ilościowych badań ankietowych 
From school to work dotyczących indywidualnych i instytucjonalnych 

wyznaczników kształtowania się ścieżek karier edukacyjno – zawodowych 
młodych Polaków na ogólnokrajowej, losowej, warstwowej próbie 

dorosłych osób urodzonych w latach 1992 – 1993”. 
 
 

My niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz  
 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

(nazwa i dokładny adres wykonawcy) 
 

1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w Specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia (SIWZ), zgodnie ze wszystkimi wymaganiami 
Zamawiającego; 

 
2. Oferujemy wykonanie wszystkich usług i innych świadczeń składających się na przedmiot 

zamówienia określonych w SIWZ za łącznym wynagrodzeniem w kwocie 
_______________ zł. W kwocie tej uwzględniony jest podatek VAT ____%; 

 
3. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, określonego w SIWZ za wynagrodzeniem 

uwzględniającym sposób obliczenia ceny określony przez Zamawiającego w SIWZ; 
 
4. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia w terminach wskazanych w SIWZ; 

 
5. Oświadczamy, że wynagrodzenie za każdy element wykonanej usługi obejmuje wszystkie 

koszty konieczne do poniesienia, aby usługa została zapewniona  
i wykonana zgodnie ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego, zgodnie  
z obowiązującymi przepisami i obowiązującymi w tym zakresie standardami i normami 
(należyta staranność);  
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6. Akceptujemy wszystkie postanowienia SIWZ, w tym warunki płatności za wykonanie 

zamówienia, określone przez Zamawiającego; 
 
7. Oświadczamy, że akceptujemy istotne postanowienia umowy, podane w Załączniku do 

SIWZ, które zostaną wprowadzone do treści umowy i zobowiązujemy się, w przypadku 
wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnie z niniejszą ofertą i na warunkach w 
SIWZ określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 

 
8. Oświadczamy, że: 

8.1.Oferowana stopa zwrotu wyniesie ....................................................................... 
8.2.Zapewnimy system informatyczny pozwalający monitorować i kontrolować na 

bieżąco realizacje usługi badania o następującej nazwie i parametrach ................... 
............................................................................................................................ 

8.3. Zapewniamy system badania potwierdzony zaświadczeniem niezależnego podmiotu  
to jest .................................................................................................................. 
............................................................................................................................   

9. Oświadczamy, że: 
9.1.powierzymy podwykonawcom realizację następujących części zamówienia 

 podanych w załączniku nr …. do oferty*) 
9.2. wykonamy całość zamówienia siłami własnymi*) :  

         
10. w załączeniu przedkładamy: 
 załącznik nr   ____________________ 
 załącznik nr  ____________________ 
 załącznik nr  ____________________ 
 załącznik nr   ____________________ 
 załącznik nr   ____________________ 
 załącznik nr   ____________________ 
 załącznik nr   __________________             
           

      ______________________________ 
         czytelny podpis osoby/osób upoważnionych  
          do reprezentowania Wykonawcy lub podpis i stempel  

 
 
*) Niepotrzebne skreślić.  
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  Załącznik nr 3 do SIWZ 
 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  

 
 
Ja niżej podpisany _________________________________________________________ 

                                                (imię i nazwisko składającego oświadczenie) 

 

będąc upoważnionym do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia:  
 
___________________________________________________________________________ 

 (nazwa Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) 
 

___________________________________________________________________________ 
 (adres siedziby Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) 

 

biorącego/ych udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 

„Przeprowadzenie reprezentatywnych ilościowych badań ankietowych 
From school to work dotyczących indywidualnych i instytucjonalnych 

wyznaczników kształtowania się ścieżek karier edukacyjno – zawodowych 
młodych Polaków na ogólnokrajowej, losowej, warstwowej próbie 

dorosłych osób urodzonych w latach 1992 – 1993”. 
 
 

o ś w i a d c z a m, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa 
w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 907 
z późn. zm.). 

 

 
 
____________data ___________________   

___________________________ 
(podpis składającego oświadczenie)  
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Załącznik nr 4 do SIWZ 
 

 
OŚWIADCZENIE  

 
o braku podstaw do wykluczenia 

 

Ja niżej podpisany _________________________________________________________ 

                                                (imię i nazwisko składającego oświadczenie) 

 

będąc upoważnionym do reprezentowania Wykonawcy:  
 
___________________________________________________________________________ 

 (nazwa Wykonawcy) 
 

___________________________________________________________________________ 
 (adres siedziby Wykonawcy) 

 

biorącego udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 

 
„Przeprowadzenie reprezentatywnych ilościowych badań ankietowych 
From school to work dotyczących indywidualnych i instytucjonalnych 

wyznaczników kształtowania się ścieżek karier edukacyjno – zawodowych 
młodych Polaków na ogólnokrajowej, losowej, warstwowej próbie 

dorosłych osób urodzonych w latach 1992 – 1993”. 
 

o ś w i a d c z a m, że nie ma podstaw do wykluczenia Wykonawcy z powyższego 
postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. 
zm.). 
 
 
 
____________data ___________________   

___________________________ 
(podpis składającego oświadczenie) 

 
Uwaga! 
W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie (w tym wspólników  spółki cywilnej) 

– każdy  z tych podmiotów  składa  powyższe oświadczenie odrębnie,  w swoim imieniu. 



   

Strona 26 z 51 
 

Załącznik nr 5 do SIWZ 
 

WYKAZ WYKONANYCH GŁÓWNYCH USŁUG1  
 

Ja niżej podpisany _________________________________________________________ 

(imię i nazwisko składającego oświadczenie) 

 

będąc upoważnionym do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 
 

___________________________________________________________________________ 
(nazwa Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) 

 
___________________________________________________________________________ 

(adres siedziby Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) 
 

biorącego/ych udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 

„Przeprowadzenie reprezentatywnych ilościowych badań ankietowych From school to work dotyczących 
indywidualnych i instytucjonalnych wyznaczników kształtowania się ścieżek karier edukacyjno – zawodowych 

młodych Polaków na ogólnokrajowej, losowej, warstwowej próbie dorosłych osób urodzonych w latach 1992 – 1993”. 
 

Przedstawiam wykaz usług, wykonanych okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres działalności jest 
krótszy w tym okresie) w zakresie niezbędnym dla wykazania spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia: 
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l.p  
Przedmiot  

wykonanych badań (usług) 
(określić rodzaj badania, techniki, 

narzędzia, próby) 

 
Wartość  
 brutto  
 w zł 
(nie 
wymagan
e) 

 
Podmiot na rzecz 
którego wykonano 
badania (usługi)  
(nazwa i adres)  

 
Daty wykonania 

 

  
Dowody   

Informacje 
uzupełniające  
 

Od  
dd-mm-
rrrr 

Do  
dd-mm-
rrrr 

Zasoby 
innego 
podmiotu 

Nazwa 
innego 
[podmiotu  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
I. Wykaz głównych badań (usług) wykonanych dla wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia  

opisanego w rozdziale VIII ust. 2 pkt 1): Usługa 1 
 

1. Nazwa zamówienia i 
tematyka badania 
(usługi),  
 

  
 

       

2. Liczba przeprowadzonych 
Wywiadów 
 

 

3. Liczba osób w próbie  
4. Metoda badania i  

technika badania 
 

5. Informacje dotyczące 
badania 
 

 

6. Pochodzenie adresów  

II. Wykaz głównych badań (usług) wykonanych dla wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia  
opisanego w rozdziale VIII ust. 2 pkt 1 lub pkt 2): Usługa 2 

 
1.  

 
 
 

       

2.   
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3.   
4.   
5.   
6.   

III. Wykaz głównych badań (usług) wykonanych dla wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia  
opisanego w rozdziale VIII ust. 2 pkt 1 i pkt 2): Usługa 3 

 
 
 

 
 
 
 

       

 
 
 

           ______________________________________________ 
(data i czytelny podpis osoby /osób upoważnionych do 
 reprezentowania Wykonawcy bądź podpis i stempel imienny ) 

Uwaga do kol. 7.   1. Wpisać nazwę dowodu (dokumentu) potwierdzającego, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie ( podać  numer strony w ofercie), 
 2. Do wykazu należy załączyć dowody potwierdzające, że powyższe usługi zostały wykonane należycie,  tj. 

a/ poświadczenie,  ; 
b/oświadczenie wykonawcy -  jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia o 

którym mowa wyżej pod lit. a/, 
Jeśli Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego wskazane w wykazie usługi zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku   
przedkładania dowodów. 

 
 

Uwaga do kol. 8:  1. Zaznaczyć  znakiem „X” usługi, tylko w przypadku gdy wykonawca polega na zasobach innego podmiotu dla wykazania spełniana warunku udziału. 
  2. Jeśli dla wykazania spełniania warunku udziału Wykonawca polega na zasadach określonych w art.26 ust.2b Ustawy Pzp, na wiedzy i doświadczeniu 

innych podmiotów, to w takim przypadku jest obowiązany udowodnić Zamawiającemu ,iż będzie dysponował niezbędną wiedzą i doświadczeniem , w 
szczególności załączając w  tym celu pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnej wiedzy.    

 
Uwaga do kol. 9    Wpisać nazwę innego podmiotu na zasobach którego wykonawca polega.   
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Załącznik nr 6 do SIWZ 
 

WYKAZ OSÓB1 
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 

 
Ja niżej podpisany _________________________________________________________ 

                                                (imię i nazwisko składającego wykaz) 

 

będąc upoważnionym do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia:  
 
___________________________________________________________________________ 

 (nazwa Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) 
 

___________________________________________________________________________ 
 (adres siedziby Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) 

biorącego/ych udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 

„Przeprowadzenie reprezentatywnych ilościowych badań ankietowych 
From school to work dotyczących indywidualnych i instytucjonalnych 

wyznaczników kształtowania się ścieżek karier edukacyjno – zawodowych 
młodych Polaków na ogólnokrajowej, losowej, warstwowej próbie 

dorosłych osób urodzonych w latach 1992 – 1993”. 
Przedstawiamy wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, dla 
potwierdzenia spełnienia warunku opisanego w ogłoszeniu o zamówieniu i w Rozdziale VIII 
SIWZ: 
 
I. Wykaz osób 

Lp. Imię i nazwisko Pełniona funkcja w projekcie (usłudze) 
wykonywanym dla IFiS PAN 

Podstawa do 
dysponowania osobą 

1    
2    
3    
4    
5    

 
 

                                                 
 dysponowanie osobą na podstawie np. umowy o pracę, zlecenia, umowy o dzieło, oddanie do dyspozycji przez 
inny podmiot   
Uwaga:  dla wykazania spełniania warunku udziału, opisanego w rozdz. VIII SIWZ, Wykonawca zgodnie z 
treścią art. 26 ust. 2b ustawy PZP może polegać na osobach innym podmiotów. Jeżeli dla wykazania spełniania 
warunków udziału, Wykonawca polega na osobach innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 
łączących go z nim stosunków, obowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 
zamówienia. 
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II. Informacja o doświadczeniu i kwalifikacjach 

1) Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku opisany w Rozdziale VIII  

1. Funkcja w projekcie (usłudze) Koordynator / Kierownik projektu (1) 

2. Imię i nazwisko  

3 Wykształcenie wyższe TAK NIE 

4. Doświadczenie w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert: 

4.1 

Kierował realizacją przynajmniej trzech projektów badawczych o wartości nie niższej niż 50 tys. zł 
brutto  

Tytuł 
projektu/ 
przedmiot 
projektu 

Rodzaj 
badania 

wykonanego 
w ramach 
projektu 

Zakres 
wykonywanych 
czynności (jaka 

była rola/funkcja 
osoby w tym 
projekcie) 

Wartość 
brutto 

projektu 
badawczego 

w PLN 

Instytucja/ 
Zleceniodawca 

Termin 
realizacji 
projektu 

(od dd-mm-
rrrr  

do dd-mm-
rrrr) 

4.1.1       

4.1.2       

4.1.3       

 
1. Funkcja w usłudze Koordynator / Kierownik projektu (2) 

2. Imię i nazwisko  

3 Wykształcenie wyższe TAK NIE 

4. Doświadczenie w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert: 

4.1 

kierował realizacją przynajmniej trzech projektów badawczych o wartości nie niższej niż 50 tys. zł 
brutto  

Tytuł 
projektu/ 
przedmiot 
projektu 

Rodzaj 
badania 

wykonanego 
w ramach 
projektu 

Zakres 
wykonywanych 
czynności (jaka 

była rola/funkcja 
osoby w tym 
projekcie) 

Wartość 
brutto 

projektu 
badawczego 

w PLN 

Instytucja/ 
Zleceniodawca 

Termin 
realizacji 
projektu 

(od dd-mm-
rrrr  

do dd-mm-
rrrr) 

4.1.1       

4.1.2       

4.1.3       

 
2) warunek opisany w Rozdziale VIII  

1. Funkcja w usłudze Badacz (pierwszy) 

2. Imię i nazwisko  

3. 

Doświadczenie w zakresie prowadzenia badań ilościowych CAPI polegające na samodzielnej 
realizacji, co najmniej dwóch projektów badawczych jako prowadzący wywiady w okresie ostatnich 
3 lat przed upływem terminu składania ofert 

Tytuł projektu 
 

Zakres projektów 
badawczych 

(w tym określić: 

Rodzaj/Nazwa 
prowadzonych badań 

ilościowych  

Instytucja/ 
Zleceniodawca 

Termin 
realizacji 
projektu 
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wykonywane 
czynności, np. 

przeprowadzanie 
wywiadów) 

(od dd-mm-rrrr  
do dd-mm-rrrr) 

3.1      

3.2      

3.3      

 
3) warunek opisany w Rozdziale VIII  

1. Funkcja w usłudze Badacz (drugi) 

2. Imię i nazwisko  

3. 

Doświadczenie w zakresie prowadzenia badań ilościowych CAPI polegające na samodzielnej 
realizacji, co najmniej dwóch projektów badawczych jako prowadzący wywiady w okresie ostatnich 
3 lat przed upływem terminu składania ofert 

Tytuł projektu 
 

Zakres projektów 
badawczych 

(w tym określić: 
wykonywane 

czynności, np. 
przeprowadzanie 

wywiadów) 

Rodzaj/Nazwa 
prowadzonych badań 

ilościowych  

Instytucja/ 
Zleceniodawca 

Termin 
realizacji 
projektu 

(od dd-mm-rrrr  
do dd-mm-rrrr) 

3.1      

3.2      

3.3      

 
4) warunek opisany w Rozdziale VIII  

1. Funkcja w usłudze Badacz (trzeci) 

2. Imię i nazwisko  

3. 

Doświadczenie w zakresie prowadzenia badań ilościowych CAPI polegające na samodzielnej 
realizacji, co najmniej dwóch projektów badawczych jako prowadzący wywiady w okresie ostatnich 
3 lat przed upływem terminu składania ofert 

Tytuł projektu 
 

Zakres projektów 
badawczych 

(w tym określić: 
wykonywane 

czynności, np. 
przeprowadzanie 

wywiadów) 

Rodzaj/Nazwa 
prowadzonych badań 

ilościowych 

Instytucja/ 
Zleceniodawca 

Termin 
realizacji 
projektu 

(od dd-mm-rrrr  
do dd-mm-rrrr) 

3.1      

3.2      

3.3      

 
 
 
 
 
5) warunek opisany w Rozdziale VIII  

1. Funkcja w usłudze Badacz (czwarty) 
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2. Imię i nazwisko  

3. 

Doświadczenie w zakresie prowadzenia badań ilościowych CAPI polegające na samodzielnej 
realizacji, co najmniej dwóch projektów badawczych jako prowadzący wywiady w okresie ostatnich 
3 lat przed upływem terminu składania ofert 

Tytuł projektu 
 

Zakres projektów 
badawczych 

(w tym określić: 
wykonywane 

czynności, np. 
przeprowadzanie 

wywiadów) 

Rodzaj/Nazwa 
prowadzonych badań 

ilościowych 

Instytucja/ 
Zleceniodawca 

Termin 
realizacji 
projektu 

(od dd-mm-rrrr  
do dd-mm-rrrr) 

3.1      

3.2      

3.3      

 
 
                                                                                     ------------------------------------------ 
                                                                                 czytelny podpis osoby/osób upoważnionych 
                                                                                                            do reprezentowania Wykonawcy lub podpis i   stempel  
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Załącznik nr 7 do SIWZ 
 

OŚWIADCZENIE  
 

dotyczące  
przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej 

 

Ja niżej podpisany _________________________________________________________ 

                                                (imię i nazwisko składającego oświadczenie) 

będąc upoważnionym do reprezentowania Wykonawcy:  
 
___________________________________________________________________________ 

 (nazwa Wykonawcy) 
 

___________________________________________________________________________ 
 (adres siedziby Wykonawcy) 

 

biorącego udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 

„Przeprowadzenie reprezentatywnych ilościowych badań ankietowych 
From school to work dotyczących indywidualnych i instytucjonalnych 

wyznaczników kształtowania się ścieżek karier edukacyjno – zawodowych 
młodych Polaków na ogólnokrajowej, losowej, warstwowej próbie 

dorosłych osób urodzonych w latach 1992 – 1993”. 
 

Informuję, że nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 
z późn. zm.)* 

albo 
 

Składam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 
art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. 
U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)* 
 
 
____________data ___________________   

___________________________ 
(podpis składającego oświadczenie) 

 
* niepotrzebne skreślić 
W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie (w tym wspólników  spółki cywilnej) 
– każdy  z tych podmiotów  składa  powyższe oświadczenie odrębnie,  w swoim imieniu.  
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Załącznik Nr 8 do SIWZ 

Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 
zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego  

U M O W A  Nr …../ 2014 
 
w dniu ...................... w Warszawie pomiędzy: 
 
Instytutem Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, z siedzibą w Warszawie, ul. 
Nowy Świat 72, 
reprezentowanym przez:  
 
1. ..............................................................  ....................................................... 
2. ..............................................................  ....................................................... 
zwanym dalej Zamawiającym  
 
i 
firmą ............................................................................................................................................ 
z siedzibą w ........................................................, ul. .................................................................., 
zarejestrowaną w ........................................................................................................................., 
nr rejestru ..............................................., zgodnie z odpisem z ……….  stanowiącym 
Załącznik nr … do Umowy, 
reprezentowaną przez: 
 
1. ............................................................  ..................................................... 
2. ...........................................................  ..................................................... 
 
zwanym dalej Wykonawcą, 
wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie 
przetargu nieograniczonego, w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwana dalej „ustawą PZP”, 
 
została zawarta umowa następującej treści: 
 

§ 1 
Przedmiot umowy  
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przeprowadzenie 

reprezentatywnych badań ankietowych From school to work: indywidualne i 
instytucjonalne wyznaczniki kształtowania się ścieżek karier edukacyjno-zawodowych 
młodych Polaków na ogólnokrajowej, losowej, warstwowej próbie dorosłych osób 
urodzonych w latach 1992-1993 zwane dalej „pomiarami”. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób wykonania badań stanowi 
Załącznik nr … do Umowy. 

3. W okresie trzech lat o udzielenia zamówienia podstawowego Zamawiający przewiduje 
możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stosownie do treści art. 67 ust. 1 pkt 6 
ustawy PZP.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamiany, w trakcie realizacji umowy, liczby 
wywiadów oraz metod przeprowadzania wywiadów, o których mowa w Załączniku nr … 
do Umowy. 
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§ 2 
Realizacja przedmiotu umowy 
1. Niniejszą umowę zawiera się na czas określony. 
2. Zamawiający wymaga, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Umowy w 

następujących terminach: 
2.1) Zweryfikowanie dostarczonej przez IFiS PAN bazy danych zawierającej informacje 

kontaktowe o 7369 respondentach, pod kątem kompletności danych teleadresowych i 
przeprowadzenie badań pilotażowych – 45 dni od dnia przekazania przez 
Zamawiającego bazy danych; 

2.2) Przeprowadzenie pilotażu kwestionariusza na próbie kwotowej 50 osób metodą CAPI 
– 45 dni od dnia przekazania przez Zamawiającego bazy danych; 

2.3) Przeprowadzenie badań ankietowych 90 dni od dnia złożenia przez Zamawiającego 
pisemnego żądania wykonania badań (wstępnie planowany termin realizacji badań 
przewiduje się w okresie od września do listopada 2014 r.); 

2.4) Przekazanie wyników badań 100 dni od dnia złożenia przez Zamawiającego 
pisemnego żądania wykonania badań ankietowych. 

3. Zmawiający wymaga wykonania całej usługi w tym przekazania zbioru danych 
i dokumentacji w terminie 135 dni, licząc od daty zawarcia umowy. 

4. Termin rozpoczęcia świadczenia przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 ust. 1 umowy, 
powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 od dnia jej podpisania. 

5. Po przeprowadzeniu Projektu Badawczego Wykonawca zobowiązany jest przekazać 
Zamawiającemu wyniki badań, w formie raportów, nie później niż w ostatnim dniu 
terminu wyznaczonego.  

6. Szczegółowe warunki dotyczące sporządzania i przekazania raportów stanowi Załącznik 
nr ... do niniejszej umowy. 

7. Wykonawca, po przekazaniu wyników badań, o których mowa w ust. 5, przygotuje 1 
(jedną) prezentację ogólną zawierającą podsumowanie Projektu Badawczego, w terminie i 
w formie podanej przez Zamawiającego.  

 
§ 3  

1. Dla realizacji Projektu Badawczego, w całym okresie obowiązywania umowy, Wykonawca 
zapewni zespół osób składający się minimum z:   
1)  2 osób w charakterze koordynatorów / kierowników Projektów Badawczych, 

mających doświadczenie w zakresie kierowania przynajmniej jednym projektem 
wykonywanym przy zastosowaniu metod ilościowych 

2) 4 osób, ankieterów mających doświadczenie w zakresie samodzielnego prowadzenia 
przynajmniej jednego badania ilościowego. 

2. Wykaz osób uczestniczących w wykonaniu przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 
… do umowy. 

 
§ 4 

Obowiązki Wykonawcy 
1. Wykonawca, niezależnie od obowiązków określonych w innych postanowieniach umowy, 

w ramach wynagrodzenia określonego w § 6 ust.1 jest zobowiązany do: 
a) Przeprowadzenia badania z należytą starannością, właściwą podmiotom profesjonalnym, 
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zgodnie z Polskimi Standardami Jakości Badania Rynku i Opinii Społecznej w Terenie 
określonymi w Programie Kontroli Jakości Pracy Ankieterów opracowanym przez 
Organizację Firm Badania Opinii i Rynku (OFBOR) – na podstawie Międzynarodowego 
Kodeksu Postępowania w Dziedzinie Badań Rynkowych i Społecznych, zwanego jako 
Kodeks ESOMAR; 

b) Współdziałania z Zamawiającym w zakresie wykonywania umowy, w szczególności 
poprzez udzielanie informacji lub wyjaśnień, konsultacji, udzielanie wyczerpujących 
odpowiedzi na zapytania; 

c) Informowania Zamawiającego o zagadnieniach i wątpliwościach związanych z badaniem, 
mogących wpłynąć na przeprowadzenie i wyniki badania; 

d) Rozwiązywania pojawiających się problemów w bieżącej współpracy z Zamawiającym; 
e) Wykonania pracy z zachowaniem staranności zawodowej, rzetelnie i terminowo; 
f) Nie powoływania nazwy Zamawiającego w materiałach reklamowych i przy kontaktach z 

innymi podmiotami, a także do nie używania logotypu Zamawiającego. 
 

§ 5  
Odbiór 
1. Przekazanie Zamawiającemu przez Wykonawcę wyników badań opisanych w § 2 ust. 3 

w ramach Projektu Badawczego nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, 
którego wzór stanowi Załącznik nr … do umowy. 

2. Zamawiający w terminie 7 dni roboczych od przekazania wyników dokona ich przyjęcia 
lub przekaże Wykonawcy pisemny wniosek o uzupełnienie wraz z uzasadnieniem. Brak 
oświadczenia w tym zakresie ze strony Zamawiającego we wskazanym wyżej terminie 
jest jednoznaczny z przyjęciem bez zastrzeżeń przygotowanych przez Wykonawcę 
wyników Projektu Badawczego i kompletu materiałów z badania.  

3. W przypadku konieczności uzupełnień lub poprawek, Wykonawca dokona ich, w ramach 
wynagrodzenia przewidzianego niniejszą umową, w terminie 5 dni roboczych od dnia 
przekazania pisemnego wniosku Zamawiającego w tej sprawie.  

4. Okres wprowadzania uzupełnień nie stanowi opóźnienia w rozumieniu § 10 ust. 1  
umowy, o ile zostanie zachowany 5 - dniowy termin, o którym mowa w ust. 3.  

5. Przez odbiór wyników Projektu Badawczego i kompletu materiałów z badania, Strony 
rozumieją potwierdzony pisemnie odbiór dokumentów poprawionych. 

6. Odbiór Projektu Badawczego nastąpi w formie Protokołu odbioru Projektu Badawczego 
podpisanego przez przedstawicieli Stron zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 
..do umowy. 
  

§ 6 
Wynagrodzenie i płatności 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za należyte wykonanie przedmiotu umowy, wynosi netto 

…….,.. zł  (słownie: …… zł.), brutto …….,… zł  (słownie: ……… zł…../100), zgodnie 
z formularzem oferty stanowiącym Załącznik nr … do umowy. 

2. Jeżeli Zamawiający nie zleci badań, o których mowa w § 1 ust. 3 Wykonawca nie będzie 
miał możliwości dochodzenia jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego. 

3. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wyłącznie za wykonany i odebrany przez 
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Zamawiającego przedmiot umowy, zgodnie z postanowieniami § 5 umowy. 

4. Podstawą wystawienia faktury VAT i dokonania płatności jest podpisany przez Strony 
bez zastrzeżeń Protokół odbioru Projektu Badawczego, o którym mowa § 5 ust. 6. 

5. Należność płatna będzie przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy podane 
na fakturze, w terminie do 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury 
VAT. 

6. Wynagrodzenie ustalone zgodnie z postanowieniami w ust. 3 obejmuje wszelkie koszty 
niezbędne do prawidłowej realizacji umowy, w tym koszty realizacji badania, koszty 
sporządzenia i przekazania Zamawiającemu wyników badań oraz z tytułu przeniesienia 
autorskich praw majątkowych do wyników badań, zysk Wykonawcy oraz podatek VAT. 

7. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

8. W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Wykonawca jest uprawniony do 
żądania zapłaty odsetek za każdy dzień zwłoki, w wysokości odsetek ustawowych. 

9. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem czynnym podatku VAT i posiada nadany 
numer NIP ………… oraz REGON …………….. 
 

§ 7 
Postanowienia o poufności 
1. Wykonawca oraz jego przedstawiciele są zobowiązani do zachowania poufności w 

odniesieniu do wszystkich informacji uzyskanych od Zamawiającego oraz jego 
pracowników, niezależnie od formy ich przedstawienia lub zakomunikowania oraz do 
nieudostępniania osobom trzecim w żaden sposób, bez uprzedniej pisemnej zgody 
Zamawiającego, pod rygorem zapłaty kary umownej, o której mowa w § 10 ust. 3. 

2. Wyniki badań oraz inne materiały wykonane przez Wykonawcę i przekazane 
Zamawiającemu w ramach realizacji niniejszej umowy stanowią wyłączną własność 
Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do nie ujawniania, nie publikowania i nie 
przekazywania osobom trzecim wyników badań ani innych materiałów wykonanych w 
ramach niniejszej umowy.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy przedmiotu badań oraz 
wszystkich danych uzyskanych w związku z realizacją umowy.  

4. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą także zachowania przez Wykonawcę w 
tajemnicy w zakresie uzyskanych wyników badań.  

5. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za osoby realizujące niniejszą umowę w 
jego imieniu, a za ich działania lub zaniechania ponosi odpowiedzialność jak za działania 
lub zaniechania własne.  

6. Jeżeli Wykonawca wykorzystał, w związku z wykonywaniem umowy stanowiące jego 
tajemnice niejawne informacje nierozpowszechnione do publicznej wiadomości 
(w szczególności know-how, prawnie chronione tajemnice), w szczególności dotyczące 
idei, pomysłów, koncepcji, założeń, zasad działania, narzędzi lub innych materiałów 
badawczych, technik, metodologii, procedur badawczych, oprogramowania lub innych 
rezultatów pracy intelektualnej, a Zamawiający wszedł w posiadanie takich informacji w 
związku z wykonywaniem umowy lub przy tej okazji, Zamawiający jest zobowiązany do 
zachowania w tajemnicy tych informacji. 
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7. Za naruszenie obowiązku zachowania tajemnicy nie będzie uważane ujawnienie tajemnicy 
w wyniku obowiązku wynikającego z przepisów prawa, na uprawnione żądanie 
właściwych władz lub organów państwa. 

 
§ 8 

Prawa autorskie 
1. Z chwilą zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 5, Wykonawca przenosi na 

Zamawiającego własność nośników, na których zapisane są wyniki badania, o których 
mowa w § 2 ust. 3 oraz przenosi na Zamawiającego przysługujące mu wyłącznie 
autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne bez ograniczenia czasowego i 
terytorialnego do wyników badania powstałych w wyniku realizacji przedmiotu umowy, 
obejmujące następujące pola eksploatacji: 
1) Przetwarzanie, 
2) Utrwalanie, 
3) Zwielokrotnianie dowolną techniką, 
4) Wprowadzanie do obrotu, 
5) Wprowadzanie do pamięci komputera, 
6) Publiczne wykonywanie oraz publiczne odtwarzanie, 
7) Wystawianie, 
8) Wyświetlanie, 
9) Wprowadzenie do sieci komputerowej, 
10) Wprowadzenie do sieci Internet. 

2. Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z wyników badania 
na poszczególnych polach eksploatacji, o których mowa w ust. 1, ani z tytułu 
wykonywania przez Zamawiającego zależnego prawa autorskiego. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do wykonywania tłumaczeń, nieodpłatnych 
przeróbek i adaptacji wyników badania. Na opracowaniach powstałych na podstawie 
utworów pierwotnych Zamawiający zamieści tytuł oraz Wykonawcę,  jako autora 
badania pierwotnego. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na wykorzystywanie wyników badania i wykonywanie przez 
Zamawiającego zależnego prawa autorskiego w sposób określony w ust. 1, ust. 2 i ust. 3. 

5. Wykonawca oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do wyników 
badania, a w przypadku korzystania z cudzych utworów lub posiadania majątkowych 
praw autorskich wspólnie z innymi podmiotami, że nabył te prawa na własność i jest 
wyłącznie uprawnionym do rozporządzania nimi. 

6. W przypadku skierowania wobec Zamawiającego przez osoby trzecie jakichkolwiek 
roszczeń z tytułu naruszenia przysługujących im autorskich praw majątkowych do 
wyników badania, Zamawiający skieruje te roszczenia przeciwko Wykonawcy, a 
Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego podjęcia działań w celu wyjaśnienia 
zaistniałej sytuacji oraz zobowiązuje się do zaspokojenia na swój koszt wszelkich 
roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia ich autorskich praw majątkowych. 

7. Zamawiający zamieści, przy każdej prezentacji lub publikacji danych uzyskanych w 
wyniku niniejszej umowy, informację o Wykonawcy jako autorze badań. 

§ 9 
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Kary umowne 
1. Strony zastrzegają możliwość naliczania kar umownych za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie przedmiotu umowy: 
1) za nieprzekazanie wyników badania zgodnie z terminem i warunkami określonymi w 

umowie w § 2 ust. 2 pkt 2.4, w tym za nieusunięcie wad lub opóźnienie w usunięciu 
wad w przekazanych wynikach badania, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w 
wysokości 0,5 % wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia, 

2) za nie wykonanie w terminie świadczeń (czynności), o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 
2.1-2.3, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5 % wynagrodzenia 
za każdy dzień opóźnienia poszczególnych świadczeń, 

3)  za niedokonanie prezentacji podsumowującej Projekt Badawczy w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z § 2 ust. 4 umowy, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę w wysokości 3.000,00 zł., 

4)  za niezrealizowanie przez Wykonawcę zakładanej w ramach zlecenia liczby 
wywiadów, bądź zrealizowaniu ich niezgodnie z przekazanymi szczegółowymi 
warunkami realizacji zleceń lub niezgodnie z zaakceptowanymi przez Zamawiającego 
narzędziami badawczymi w ilości do 10%, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
w wysokości 5% wynagrodzenia umownego, 

5)  za niezrealizowanie przez Wykonawcę zakładanej w ramach zlecenia liczby 
wywiadów, bądź zrealizowaniu ich niezgodnie z przekazanymi szczegółowymi 
warunkami realizacji zleceń lub niezgodnie z zaakceptowanymi przez Zamawiającego 
narzędziami badawczymi w ilości powyżej 10%, Zamawiającemu przysługuje prawo 
odstąpienia od zlecenia, a Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 
wysokości 25% wynagrodzenia (netto), określonego w § 6 ust. 1, 

6)  za niezrealizowanie przez Wykonawcę oferowanej stopy zwrotu to jest liczba 
zrealizowanych wywiadów podzielona przez liczbę osób, z którymi podjęto próbę 
kontaktu, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości 
25% wynagrodzenia (netto), określonego w § 6 ust. 1, 

7)  za odstąpienie od umowy lub wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego z 
przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia, określonego w § 6 ust. 1 według wartości 
netto. 

2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia do odszkodowania uzupełniającego na 
zasadach ogólnych, o ile wysokość poniesionej szkody przekracza wysokości kar 
umownych lub szkoda powstała z przyczyn, dla których strony nie zastrzegły kar 
umownych. 

3. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę zasad poufności, o których mowa w § 7, 
Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 1000 zł za 
każde naruszenie tam wyszczególnione. 

4. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia należnej kary umownej z wynagrodzenia 
Wykonawcy. 
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§ 10 
Siła wyższa 

1. Strony nie odpowiadają względem siebie z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania zobowiązania oraz opóźnienia w realizacji, jeżeli nastąpiło to z powodu 
okoliczności siły wyższej. 

2. Za okoliczności siły wyższej uznaje się okoliczności o charakterze zewnętrznym, mające 
nadzwyczajny charakter, nie dające się przewidzieć oraz którym nie można zapobiec.  
W szczególności są to zdarzenia o charakterze katastrof przyrodniczych (np. powodzie, 
huragany, trzęsienia ziemi itp.) lub nadzwyczajne zaburzenia życia zbiorowego (wojna, 
stan wyjątkowy, ogłoszenia stanu klęski żywiołowej). Nie uznaje się za siłę wyższą  
w szczególności: 

1) Strajków w przedsiębiorstwach należących do stron, strajków służb publicznych; 
2) Utraty lub wstrzymania zewnętrznych źródeł finansowania bądź też pogorszenia 

standingu finansowego z innych przyczyn. W szczególności za siłę wyższą nie uważa 
się wstrzymania lub ograniczenia kredytu bądź gwarancji udzielonych przez instytucję 
finansową, 

3) Trudności w zatrudnieniu osób o kwalifikacjach niezbędnych do wykonania 
zobowiązania. 

3. W przypadku, gdy działanie sił wyższych może wpłynąć na przebieg lub wynik badań 
objętych przedmiotem umowy strony umowy - pod rygorem utraty uprawnień- 
obowiązane są informować się wzajemnie o wystąpieniu okoliczności stanowiących siłę 
wyższą w terminie trzech dni od dnia, w którym dowiedzieli się o wystąpieniu siły 
wyższej bądź od dnia, w którym z zachowaniem należytej staranności winni stwierdzić 
jej wystąpienie. 

4. W przypadku wystąpienia siły wyższej Strony przeprowadzą konsultacje w celu ustalenia 
dalszego postępowania. 

 
§ 11 

Odstąpienie od umowy  
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn wskazanych w 

umowie i obowiązujących przepisach, jak i z przyczyn, o których mowa poniżej:  
a) Zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia – 
odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w formie pisemnej w terminie 
30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; 

b) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych 
przyczyn lub nie wykonuje umowy w ustalonym terminie – odstąpienie od umowy 
w tym przypadku może nastąpić w terminie 10 dni od dnia powzięcia wiadomości o 
okolicznościach uzasadniających odstąpienia od umowy z tej przyczyny; 

c) Wykonawca przekroczył termin, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy; 
d) W stosunku do Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe, jeżeli 

sąd odmówi ogłoszenia upadłości, z uwagi na niewystarczające aktywa na 
prowadzenie upadłości, jeżeli Wykonawca zawrze z wierzycielami układ 
powodujący zagrożenie dla realizacji umowy lub nastąpi likwidacja 
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przedsiębiorstwa Wykonawcy, jeżeli w wyniku wszczętego postępowania 
egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części - 
odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 7 dni od dnia 
powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienia od umowy z 
tej przyczyny; 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy Zamawiający 
opóźnia się z zapłatą wynagrodzenia w terminie 60 dni od upływu terminu zapłaty 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 8 umowy. 

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć drugiej stronie w terminach, o 
których mowa w ust. 1 i 2 powyżej. 

4. Powyższe uprawnienia nie uchybiają możliwości odstąpienia przez którąkolwiek ze stron 
od umowy, na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego, szczególności art. 491 z 
jednoczesnym wyznaczeniem dodatkowego terminu do wykonania, z zagrożeniem, że po 
tym terminie strona domagająca się wykonania będzie uprawniona do odstąpienia od 
umowy i żądania naprawienia szkody wywołanej brakiem wykonania. 

 
§ 12 

Wypowiedzenie umowy  
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy z przyczyn, o których 

mowa poniżej: 
a) Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z jej postanowieniami lub 

rażąco nie wywiązuje się z obowiązków określonych w umowie; 
b) Zwłoka w złożeniu wyników badań wynikająca z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy trwa dłużej niż 10 (słownie: dziesięć) dni; 
c) Wykonawca nie usunął wad badań lub ich wyników w wyznaczonym terminie lub 

odmówił ich usunięcia; 
d) Wady badań lub ich wyników są istotne i nie dają się usunąć. 

2. Odstąpienie od umowy lub wypowiedzenie powinno nastąpić pod rygorem nieważności 
w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie.  

3. W przypadku odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia zgodnie z powyższymi 
postanowieniami, Wykonawca zachowuje prawo do wynagrodzenia wyłącznie za usługi 
faktycznie wykonane i odebrane w trakcie trwania umowy. 

4. Odstąpienie od umowy lub wypowiedzenie umowy nie ogranicza Zamawiającemu prawa 
do naliczenia kar umownych i żądania odszkodowania.  

 
§ 13 

Zmiana umowy 
1. Niedopuszczalne są zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem zmian nieistotnych, jak 
również zmian przewidzianych przez Zamawiającego w niniejszej umowie.  

2. Strony umowy dopuszczają dokonanie zmiany umowy w następujących przypadkach, 
gdy:  
a) Nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 

mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy; 
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b) Konieczne stanie się wydłużenie terminu realizacji umowy, o 3 miesiące, w 
związku z niemożliwością realizacji przedmiotu umowy w zakładanym terminie, z 
przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, które nie były do przewidzenia w 
momencie podpisania umowy. 

3.  Dokonanie zmian, o których mowa w ust. 2 jest możliwe wyłącznie w trybie pisemnego 
aneksu do umowy.  

4. Zmiana przepisów o podatku od towarów i usług, która wejdzie w życie po dniu zawarcia 
niniejszej umowy, bądź jej aneksów, spowoduje automatyczną zmianę stawki brutto, w 
wyniku zastosowania zmieniającej się stawki podatku od towarów i usług. Zmiana ta nie 
wymaga podpisania aneksu do umowy.  

 
§ 14 

Przedstawiciele stron 
1. Wszelką korespondencję (w tym faktura VAT) dotyczącą realizacji umowy Wykonawca 

będzie  kierować do Zamawiającego na adres: ……….. -  …………, 00-… Warszawa, ul. 
………………….  

2.  Do koordynacji całości spraw związanych z niniejszą umową Zamawiający  wyznacza: 
 - p. ………………   …..@......   tel. 22 ……., fax  ………; 
 - p. ……………….. ….@.......   tel. 22 ……., fax ……….; 

3.  Do koordynacji całości spraw związanych z niniejszą umową Wykonawca wyznacza:  
- p. ………………   …..@......   tel. 22 ……., fax  ………; 
 - p. ……………….. ….@.......   tel. 22 ……., fax ……….; 
  

4. Strony zastrzegają sobie możliwość zmiany osób wymienionych w  ust.  2  i  3  bez zgody  
drugiej strony. Strona zmieniająca powiadomi drugą stronę o zmianie osób w formie 
pisemnej. Zmiana ta, nie jest zmianą umowy, w rozumieniu postanowień umowy.  

 
§ 15 

Postanowienia końcowe 
1. Spory, które mogą powstać w związku z wykonaniem niniejszej umowy, strony 

zobowiązują się rozstrzygnąć polubownie. W razie braku możliwości polubownego 
załatwienia sporu, strony poddadzą spór pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego 
właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

2. O ile umowa nie stanowi inaczej wszelkie oświadczenia, zawiadomienia oraz ogłoszenia 
dokonywane przez Strony, a wynikające z postanowień umowy winny być dokonywane 
wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić na osoby trzecie 
praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy  
z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) i  
ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 907 z 
późn. zm.) i ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
(Dz. U. z 2006 r Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). 

5. W razie zmian danych rejestrowych Wykonawcy, mających znaczenie dla zawartej 
umowy, Wykonawca zobowiązuje się powiadomić o nich Zamawiającego, pod rygorem 
skutków prawnych dla Wykonawcy, wynikających z faktu niepowiadomienia. 

6. Reprezentanci Wykonawcy podpisują umowę oświadczając, że są umocowani do 
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reprezentacji, a złożone dokumenty wymienione na wstępie i dołączone do umowy są 
zgodne ze stanem faktycznym firmy Wykonawcy w momencie podpisywania umowy. 

7. Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym: 3 
egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.  

8. Umowa zawiera … stron ponumerowanych i parafowanych. Załączniki wymienione w 
treści umowy stanowią jej integralną część.  

 
Wykaz  załączników do umowy: 

numer 1 ,     
numer 2 ,     
numer 3 , 
numer 4 , 
numer 5 , 
numer 6 , 
numer 7 ,  
numer 8    

  

W y k o n a w c a:            Z a m a w i a j ą c y: 
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Załącznik nr .. do umowy     
 

 

Odpis z rejestru 
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Załącznik nr .. do umowy 
 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
II. Opis przedmiotu zamówienia 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań ankietowych „From school to work: 
indywidualne i instytucjonalne wyznaczniki kształtowania się ścieżek karier edukacyjno-
zawodowych młodych Polaków”, na ogólnokrajowej, losowej, warstwowej próbie dorosłych 
osób urodzonych w latach 1992-1993. Badania finansowane będą ze środków Narodowego 
Centrum Nauki, w ramach grantu Konkursu Maestro 3, decyzja nr DEC-
2012/06/A/HS6/00323 z dnia 08.02.2013 r.  
 
2. Usługa obejmuje następujący zakres zadań:  

2.1. Zweryfikowanie dostarczonej przez IFiS PAN bazy danych zawierającej informacje 
kontaktowe o 7369 respondentach, pod kątem kompletności danych teleadresowych. 

2.2. Zrealizowanie badania według procedury Mixed Mode Research Design z 
zastosowaniem modelu sekwencyjnego, z jedną techniką zasadniczą i technikami 
pomocniczymi. Techniką zasadniczą będzie wywiad bezpośredni ze wspomaganiem 
komputerowym CAPI (computer assisted personal interview), a w przypadku osób, 
które z różnych przyczyn okażą się niedostępne, po podjęciu czterech prób kontaktu, 
zostanie wykorzystana ankieta internetowa. Zostanie ona zastosowana jedynie 
wobec tych respondentów, którzy:  
a) bądź zdecydowanie odmówią udziału w badaniu przy użyciu techniki zasadniczej  
b) bądź w sytuacji, gdy wywiadu metodą zasadniczą nie uda się zrealizować po 

czterech próbach kontaktu.  
2.3. Zrealizowanie minimum 3700 wywiadów z dostarczonej przez IFiS PAN bazy 

danych oraz przygotowanie i równoległe zastosowanie dodatkowej próby losowej, 
nie większej niż 2500, osób urodzonych w latach 1992 – 1993, zapewniającej 
ostateczną realizację minimum 1000 wywiadów ankietowych. Próba musi być 
wylosowana z bazy danych indywidualnych PESEL (nie może to być próba 
udziałowa, ani tzw. random route).  
Ogólny opis założeń schematu doboru tej dodatkowej próby jest określony w SIWZ. 
Na jego podstawie Wykonawca opracuje szczegółowy plan doboru próby (w 
szczególności określi wielkość wiązki i alokację próby do warstw). Ostateczny, 
szczegółowy plan doboru próby opracowany przez Wykonawcę zostanie 
skonsultowany i uzgodniony z Zamawiającym.  

2.4. Respondenci biorący udział w badaniu otrzymają upominek finansowy w wysokości 
30 zł. netto. 

2.5. Dostosowanie dostarczonego przez IFiS PAN projektu kwestionariusza ankiety do 
realizacji badania metodą CAPI, z możliwością „rotacji” niektórych wskazanych 
pytań lub ich pozycji (items). Zaproponowanie i uzgodnienie z IFiS PAN filtrów 
wymagających potwierdzenia przez ankietera wprowadzenia wartości spoza zakresu.  

2.6. Przeprowadzenie pilotażu kwestionariusza na próbie kwotowej 50 osób metodą 
CAPI.  

2.7. Przeprowadzenie szkolenia ankieterów przed badaniem głównym, zgodnie ze 
standardami OFBOR.  
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2.8. Przeprowadzenie w głównym badaniu wywiadów ankietowych CAPI, metodą 
wywiadu indywidualnego zakładając, że wywiad kwestionariuszowy w 
zdecydowanej większości respondentów uda się przeprowadzić w czasie 75 minut.  

2.9. Przeprowadzenie kontroli realizacji badania wg. zasad przyjętych w OFBOR.  
2.10. Zakodowanie zmiennych dotyczących wszystkich zawodów respondenta oraz 

zawodu jego rodziców i partnerów/małżonków wg. klasyfikacji ISCO (4 znaki).  
2.11. Opracowanie przy konsultacji z badaczami IFiS PAN kluczy do kodowania pytań 

otwartych i zakodowanie tych pytań w liczbie przyjętej mniej więcej w podobnych 
badaniach ankietowych. Przygotowanie zbioru danych jednostkowych z badania w 
formacie SPSS, z wprowadzonymi „etykietami” zmiennych (pytań) i odpowiedzi 
(zgodnych ze standardami opisanymi w zasadach archiwizacji danych w Archiwum 
Danych Społecznych). Obok zbioru danych z odpowiedziami respondentów 
wymagane jest przygotowania zbioru danych zawierających informacje 
umożliwiające obliczanie czasu odpowiedzi na pytanie (np. w oparciu o czas 
rozpoczęcia każdego pytania). Szczegóły techniczne zostaną uzgodnione między 
IFiS PAN a Wykonawcą.  

2.12. Przeprowadzenie kontroli logicznej zbioru oraz udokumentowanie stwierdzonych 
rozbieżności (test logiczny oraz informacje o id i niespójnych wartości zmiennych).  

2.13. Przygotowanie zbioru danych zawierającego informacje o realizacji badania 
zawierającego informacje o id wylosowanej osoby informacji o warstwie i wiązce 
(np. teryt), id ankietera, dat podejmowanych prób kontaktów oraz informacje z 
formularza kontaktowego, którego treść zostanie uzgodniona z Zamawiającym. 
Zbiór powinien zawierać informacje zarówno o osobach, z którymi przeprowadzono 
wywiad, jak i tymi, z którymi nie udało się przeprowadzić wywiadu (z 
odpowiednimi kategoriami braku udziału w badaniu opracowanymi na podstawie 
dokumentacji stosowanej w badaniu Europejski Sondaż Społeczny).  

2.14. Przekazanie powyższych zbiorów i dokumentacji danych do IFiS PAN zgodnie ze 
standardami Archiwum Danych Społecznych oraz zapewnienie możliwości 
modyfikacji zbiorów w przypadku uwag i wątpliwości zgłaszanych przez 
Zamawiającego.  

 
Dodatkowe wymogi  
 
3. Wykonawcy zostanie powierzone przetwarzanie danych osobowych (w części dotyczącej 

przekazanego zbioru danych osobowych) oraz będzie zobowiązany podjąć działania 
służące zapewnieniu poufności danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.  

4. Wykonawca wyśle list zawiadamiający o badaniu do respondenta przed pierwszą próbą 
kontaktu oraz list z podziękowaniem za udział w badaniu (treść listów zostanie 
uzgodniona z Zamawiającym). 

5. Wykonawca zbierze zgody od respondentów na dalszy udział w badaniach. Wykonawca 
przekaże bazę danych kontaktów do respondentów oraz zgody na dalszy udział w 
badaniach po zrealizowaniu zamówienia. 

6. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić zbiór danych osobowych do właściwego organu w 
sprawie ochrony danych osobowych i zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami).  

7. Wykonawca zobowiązany jest przekazać wszelkie prawa do zbioru danych osób objętych 
badaniem w tym danych osób z którymi podjęto próbę kontaktu, jak i osób z którymi 
przeprowadzono wywiad.    
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8. Próba dodatkowa powinna zostać dobrana według schematu losowania warstwowego, 
dwustopniowego:  
1)  Na pierwszym poziomie w ramach warstw losowane są ze zwracaniem miejscowości, 

z prawdopodobieństwem proporcjonalnym do liczby mieszkańców urodzonych 
w latach 1992–1993.  

2)  Na drugim poziomie w ramach wylosowanych miejscowości w sposób prosty, bez 
zwracania losowane są osoby urodzone w latach 1992–1993.  

9. Liczbę osób losowaną w ramach miejscowości (wielkość wiązki) wybiera Wykonawca  
z tym, że nie może być ona większa niż 8. Jeżeli jakaś miejscowość została kilkakrotnie 
wybrana do próby, (co może mieć miejsce wobec zastosowania losowania zwrotnego), 
chodzi tu o liczbę osób losowanych oddzielnie dla każdego wystąpienia tej miejscowości 
w próbie.  

10. Warstwy zdefiniowane są przez skrzyżowanie ze sobą podziału na 6 makroregionów (wg 
GUS) i 3 kategorie wielkości miejscowości (obszary wiejskie (wliczane tu są obszary 
gmin wiejskich oraz obszary wiejskie gmin miejsko-wiejskich) miasta do 50 tys. 
mieszkańców (bez względu na to, czy stanowią odrębne gminy, czy też wchodzą w skład 
gmin miejsko-wiejskich) i miasta o liczbie mieszkańców od 50 tys. wzwyż). 

11. Alokacja próby do warstw powinna być proporcjonalna do liczby osób urodzonych w 
latach 1992–1993 mieszkających w ramach warstwy i odwrotnie proporcjonalna do 
przewidywanego w ramach warstwy poziomu realizacji próby (rozumianego tu jako iloraz 
liczby wywiadów zrealizowanych do liczebności próby wylosowanej, bez uwzględnienia 
żadnych wykluczeń). Ma to na celu zapewnienie, że alokacja próby zrealizowanej będzie 
możliwie zbliżona do alokacji proporcjonalnej do liczby osób urodzonych w latach 1992–
1993.  

12. Oszacowania poziomu realizacji w ramach poszczególnych warstw powinien dokonać 
Wykonawca, na podstawie wiedzy o poziomie realizacji prowadzonych przez siebie 
wcześniej badań.  

13. Dopuszcza się wykluczenie z losowania na pierwszym poziomie miejscowości, w których 
liczba mieszkańców urodzonych w latach 1992–1993 jest nie większa niż 3.  

14. Nazwy i kody określone w CPV 
79.32.00.00-3 – Usługi badania opinii publicznej, 

15. Wymagania Zamawiającego dotyczące podwykonawstwa: 
1) Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy pomocy 

podwykonawców; 
2) Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Zamawiający żąda, aby Wykonawca wskazał w 

ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom oraz 
podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby 
Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 
22 ust. 1. 

16. Badania finansowane będą ze środków Narodowego Centrum Nauki, w ramach grantu 
Konkursu Maestro 3, decyzja nr DEC-2012/06/A/HS6/00323 z dnia 08.02.2013 r.  

17. Zamawiający nie przewiduje wprowadzania wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 
ustawy PZP. 
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Załącznik nr .. do umowy  
 

TRYB PRZEDSTAWIANIA WYNIKÓW BADAŃ. 
 
1. Wykonawca, przekaże Zamawiającemu  wyniki badań z realizacji zlecenia w formie: 

a) odrębnych raportów z badań ilościowych, przygotowanych w języku polskim, 
wydruki w kolorze, w 3 kopiach oraz w wersji elektronicznej (płyty CD).  Raporty 
opracowane zostaną w formacie Power Point lub Word i zawierać będą: notę 
metodologiczną wraz z opisem i harmonogramem badań, analizę wyników, wnioski i 
rekomendacje. 

b) jednego raportu podsumowującego Projekt Badawczy, zawierającego wnioski i 
rekomendacje. 

2. Do raportu z każdego badania ilościowego Wykonawca dołączy:  
a) Bazy danych na płycie CD, 
b) Kwestionariusze oraz materiały używane w badaniu ilościowym na płycie CD, 
c) Raport realizacyjny zawierający wyniki kontroli badania. 

Jeżeli w trakcie procedury poprzedzającej odbiór wyników badań zastaną ujawniona wady 
Zamawiający przekaże uwagi i zastrzeżenia Wykonawcy w terminie 5 dni od dnia otrzymania 
wyników badań. 
1. Wykonawca zobowiązuje się w terminie 3 dni do usunięcia wad na własny koszt lub 

wyjaśnienia zastrzeżeń. 
2. Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego ostateczne wyniki badania na płycie 

CD w postaci pliku tekstowego, a także prezentacji w Power Point oraz w postaci 
wydruku raportu w formie papierowej w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, nie później 
niż w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego.  

3. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy dane źródłowe wykonanych badań (w 
wersji elektronicznej).  

4. Raport nie będzie zawierać żadnych danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z dnia (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 
z późn. zm.) lub innych danych indywidualnych umożliwiających identyfikację 
konkretnej osoby. 
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Załącznik nr .. do umowy  

Wzór 
                                                                                               
                                                                                  Warszawa, dnia…………….. 

 
 
 

Protokół zdawczo-odbiorczy  
 
Na podstawie umowy______________ z dnia ________, dotyczącej wykonywania 
………………………………………. _______________:  
            /znak sprawy/ 

 
Wykonawca w dniu _____ przekazał, a Zamawiający otrzymał wyniki badania 
_________________ w formie: 
- ______________________________, 
- ______________________________. 
 

                     
 
 
 
ze strony Zamawiającego:      ze strony Wykonawcy: 

              _____________________                  _____________________ 
         

 _____________________                  _____________________ 
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Załącznik nr .. do umowy 
            Wzór                                                         

Protokół odbioru Projektu Badawczego 
pn. …………………………………………… 

 
Do umowy nr…………………………………………… z dnia…………………….r., 
sporządzony dnia……………………..r. przy udziale przedstawicieli: 
 
Wykonawcy: 
…………………………………….. 
 
…………………………………….. 

Zamawiającego: 
………………………………………… 
 
................................................................. 
 

…………………………………….. 00-…. Warszawa 
……………………………………. ul. …………………. 

 
Imię i nazwisko przedstawiciela: 
1…………………………………… 
2…………………………………… 

Imię i nazwisko przedstawiciela: 
1…………………………………… 
2…………………………………… 

 
             Zamawiający i Wykonawca niniejszym oświadczają, że: 

1. w dniu ……………………Wykonawca przedstawił wyniki badań, o których 
mowa w § 2 ust. 2 pkt 2.4); 

2. w dniu …………………… Wykonawca przeprowadził Prezentację 
podsumowującą, o której mowa w § 2 ust. 4. 

3. Wykonawca wywiązał się ze zobowiązań określonych w postanowieniach umowy 
bez zastrzeżeń, 
z zastrzeżeniami: ……………………………………………………………….. 
 

4. Uwagi:………………………………………………………………………….. 
 
 
 
               po stronie                                                                                 po stronie 
           WYKONAWCY                    ZAMAWIAJĄCEGO 
 
    .........................................          ............................................. 
    Imię i nazwisko oraz podpis                              Imię i nazwisko oraz podpis  
        osoby/osób wyznaczonych                                            osoby/osób wyznaczonych 
            do nadzoru umowy                                                                           do nadzoru umowy 
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ANEKS 1 
 

Opis schematu doboru próby dodatkowej 

Próba dodatkowa powinna zostać dobrana według schematu losowania warstwowego, 
dwustopniowego: 

1. Na pierwszym poziomie w ramach warstw losowane są ze zwracaniem miejscowości, 
z prawdopodobieństwem proporcjonalnym do liczby mieszkańców urodzonych 
w latach 1992–1993. 

2. Na drugim poziomie w ramach wylosowanych miejscowości w sposób prosty, bez 
zwracania losowane są osoby urodzone w latach 1992–1993. 

3. Liczbę osób losowaną w ramach miejscowości2 (wielkość wiązki) wybiera 
Wykonawca, z tym że nie może być ona większa niż 8. 

1. Warstwy zdefiniowane są przez skrzyżowanie ze sobą podziału na 6 makroregionów 
(wg GUS) i 3 kategorie wielkości miejscowości (obszary wiejskie3, miasta do 50 tys. 
mieszkańców4 i miasta o liczbie mieszkańców od 50 tys. wzwyż). 

2. Alokacja próby do warstw powinna być proporcjonalna do liczby osób urodzonych w 
latach 1992–1993 mieszkających w ramach warstwy i  odwrotnie proporcjonalna do 
przewidywanego w ramach warstwy poziomu realizacji próby (rozumianego tu jako 
iloraz liczby wywiadów zrealizowanych do liczebności próby wylosowanej, bez 
uwzględnienia żadnych wykluczeń). Ma to na celu zapewnienie, że alokacja próby 
zrealizowanej będzie możliwie zbliżona do alokacji proporcjonalnej do liczby osób 
urodzonych w latach 1992–1993. 

3. Oszacowania poziomu realizacji w ramach poszczególnych warstw powinien dokonać 
Wykonawca, na podstawie wiedzy o poziomie realizacji prowadzonych przez siebie 
wcześniej badań. 

4. Dopuszcza się wykluczenie z losowania na pierwszym poziomie miejscowości, w 
których liczba mieszkańców urodzonych w latach 1992–1993 jest nie większa niż 3. 

                                                 
2 Jeżeli jakaś miejscowość została kilkakrotnie wybrana do próby (co może mieć miejsce wobec zastosowania 
losowania zwrotnego), chodzi tu o liczbę osób losowanych oddzielnie dla każdego wystąpienia tej miejscowości 
w próbie. 
3 Wliczane tu są obszary gmin wiejskich oraz obszary wiejskie gmin miejsko-wiejskich. 
4 Bez względu na  to, czy stanowią odrębne gminy, czy też wchodzą w skład gmin miejsko-wiejskich.  


