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Szanowni Państwo, 

W związku z otrzymanymi od wykonawców zapytaniami ws. ogłoszonego 

postępowania przetargowego na wykonanie Studium Transportowego Subregionu 

Centralnego Województwa Śląskiego, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), 

poniżej przekazuję wyjaśnienia i stanowiska Zamawiającego:  

Pytanie 1: 

W odpowiedzi na pytanie 9 Zamawiający nie wyraża zgody na realizację wywiadów 

w gospodarstwach domowych we wtorki. Jednocześnie na stronie 9 OPZ zapisano: 

”Badania ankietowe w gospodarstwach domowych można przeprowadzać 

wyłącznie we wtorki, środy, czwartki, piątki i soboty.”. Który z tych zapisów należy 

uznać za wiążący?  

Odpowiedź: Zamawiający pragnie sprostować wszelkie nieścisłości i podkreślić, iż 
OPZ jednoznacznie stanowi, że: „Badanie ankietowe należy przeprowadzić od 
wtorku do soboty włącznie, przy czym w godzinach 16:00 – 21:00 od wtorku do 
piątku oraz w dowolnych godzinach w soboty” (opis zadania 3.1) i „Badania 
ankietowe w gospodarstwach domowych można przeprowadzać wyłącznie we 
wtorki, środy, czwartki, piątki i soboty” (opis harmonogramu). 

Pytanie 2:  
Z odpowiedzi na pytanie 70 można wnioskować, że Zamawiający dopuszcza 
rozwiązanie, w którym badania i pomiary są prowadzone we wtorek lub środę lub 
czwartek, czyli przez 1 dzień. Jednocześnie w zaktualizowanym OPZ znajdują się 
zapisy: 

 ZADANIE 3.2. ”Badanie powinno być realizowane równomiernie (liczba 
ankiet uzyskana podczas badań w każdym z podanych przedziałów czasu 
powinna być proporcjonalna do liczby pasażerów przewiezionych w tych 
przedziałach) przez cały okres od wtorku do czwartku włącznie danego 
tygodnia w godzinach szczytów komunikacyjnych od 6:00-10:00 i 14:00-
18:00”. 

 ZADANIE 3.3. Badania ankietowe należy przeprowadzić jednorazowo przez 
3 dni w każdym obiekcie, w okresie od wtorku do czwartku, w godzinach od 
6:00 do 18:00. 

 ZADANIE 3.4.Badania ankietowe należy przeprowadzić jednorazowo przez 
3 dni na każdym przystanku…, w okresie od wtorku do czwartku, w 
godzinach od 6:00 do 18:00. 
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 ZADANIE 3.5. Badania ankietowe należy przeprowadzić jednorazowo przez 
3 dni na każdym przystanku głównym, w okresie od wtorku do czwartku, w 
godzinach od 6:00 do 18:00. 

Zapisy powyższe skazują, że badania ankietowe powinny być zawsze prowadzone 
przez 3 dni. W których zatem zadaniach można zastosować zasadę pomiaru we 
wtorek lub w środę lub w czwartek? 

Odpowiedź: Badania ankietowe wskazane przez Oferenta, zgodnie z zapisami OPZ, 
każdorazowo należy prowadzić badanie przez 3 kolejne dni. 

Pytanie 3:  
Czy w sytuacji, jeśli badanie ankietowe w zadaniu 3.3 ma być realizowane przez 3 
dni, Zamawiający oczekuje realizacji założonej liczby ankiet (500 lub 300) przez 3 
dni, czy każdego dnia badania (czyli realizacji 500 lub 900 ankiet dla parkingu)? 

Pytanie 4:  
Czy w sytuacji, jeśli badanie ankietowe w zadaniu 3.5 ma być realizowane przez 3 
dni, Zamawiający oczekuje realizacji założonej minimalnej liczby ankiet (określonej 
w Tabeli 8 OPZ) przez 3 dni, czy każdego dnia badania?  

Odpowiedź na pytanie 3 i 4: W OPZ podano całkowitą, minimalną wielkość próby. 
Jednocześnie Zamawiający jeszcze raz podkreśla, iż badania nie można zakończyć 
wcześniej (np. po jednym dniu) w sytuacji uzyskania założonej liczby wywiadów, 
gdyż „liczba ankiet uzyskana podczas badań powinna być proporcjonalna do liczby 
osób korzystających z centrów handlowych w dniach, w których prowadzone jest 
badanie z dodatkowym uwzględnieniem przedziałów czasu, tj. godzin porannych, 
południowych i popołudniowych” (opis zadania 3.3) oraz „liczba ankiet uzyskana 
podczas badań powinna być proporcjonalna do liczby pasażerów korzystających z 
przystanków głównych w dniach, w których prowadzone jest badanie z 
dodatkowym uwzględnieniem przedziałów czasu tj. godzin szczytu porannego, 
popołudniowego i pozostałych” (opis zadania 3.5). 

 

Z poważaniem 

Mariusz Śpiewok 

Dyrektor Biura  
Związek Gmin i Powiatów 

Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego 
 

 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 

1) wykonawcy, którzy złożyli zapytania, 
2) strona internetowa. 


