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dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie analizy – poprzez monitoring – programów radia i telewizji publicznej 
 
 

Zamawiający – Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji – działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej „Pzp”, przekazuje pytanie i wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: „siwz”).  
 
Pytanie:  
Zwracam się z uprzejmą prośbę o odpowiedź na pytania dotyczące punktu 7.2 SIWZ, przetargu ogłoszonego na stronie KRRiT w dniu 11.04.2017. 
1/ W jaki sposób należy udokumentować doświadczenie w badaniach ilościowych oraz udział w badaniach ilościowych? 
 2/ Czy do wykonywania analiz może być brana pod uwagę osoba, która ukończyła Wydział Nauk Społecznych o specjalizacji Dziennikarstwo? 
 3/ Czy do wykonywania analiz może być brana pod uwagę osoba, która ukończyła Etnografię, będącą dziedziną kulturoznawstwa?  
  
 Wyjaśnienie:  

Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt. 7.2 siwz, Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie zgodne w treści z Załącznikiem nr 5 do siwz, a następnie – na wezwanie Zamawiającego – wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia – dla każdej z części zamówienia odrębnie – zawierający informację na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami (pkt 10.4 siwz). Zaznaczyć bowiem należy, że Zamawiający prowadzi przedmiotowe postępowanie z zastosowaniem przepisów art. 24aa ustawy Pzp, tj. tzw. procedury odwróconej zakładającej, że Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Tym samym, każdy Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (pkt 10.2 lit. c) siwz), a wykaz osób, o którym mowa w pkt. 10.4 siwz składa, na wezwanie Zamawiającego, jedynie Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w danej części zamówienia.  
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W związku z powyższym, doświadczenie w badaniach ilościowych oraz udział w badaniach ilościowych, jak również pozostałe wymagania względem osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia określone w pkt. 7.2 siwz, Wykonawca dokumentuje w formie wykazu, o którym mowa w pkt. 10.4 siwz, poprzez zamieszczenie w tym wykazie wszystkich niezbędnych informacji pozwalających Zamawiającemu na ocenę spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt. 7.2 siwz.  
 
Odnosząc się do pytania nr 2, wskazać należy że w pkt 7.2 siwz Zamawiający określił wymogi dotyczące wykształcenia jakie mają spełniać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. Wśród wymaganych kierunków Zamawiający wymienił dziennikarstwo. Zatem osoba posiadająca wykształcenie w tym kierunku (w tym przypadku specjalizację dziennikarską) spełnia wymogi określone w pkt. 7.2 siwz w zakresie wykształcenia, pod warunkiem, że będzie to wykształcenie wyższe magisterskie.  
 
Odnosząc się do pytania nr 3, Zamawiający wyjaśnia, że w pkt 7.2 siwz określił wymogi dotyczące akceptowanych kierunków wykształcenia wyższego magisterskiego: socjologia kultury, polonistyka, medioznawstwo, dziennikarstwo, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, kulturoznawstwo. Wśród wymaganych/akceptowanych kierunków Zamawiający nie wymienił kierunku etnografia. W związku z jednoznacznymi postanowieniami siwz w tym zakresie, należy stwierdzić, że osoba legitymująca się dyplomem magistra etnografii nie spełnia warunków określonych w pkt 7.2 siwz w zakresie wymaganego wykształcenia.  
Podkreślić należy, iż nie sposób podzielić prezentowanej w pytaniu tezy jakoby etnografia była dziedziną kulturoznawstwa, bowiem są to dwie samodzielne dziedziny nauki, posiadające różne zakresy działań i różne podejścia w metodologii badań. Etnografia to dyscyplina naukowa zajmująca się wyłącznie opisem kultur ludowych różnych społeczności i grup etnicznych. Jej zakres obejmuje teorię kultury ludowej jak i badanie wytworów materialnych tej kultury. Kulturoznawstwo natomiast jest znacznie szerszą dyscypliną nauki, bowiem obejmuje wiedzę o różnych dziedzinach kultury, w tym o mediach (pisanych i elektronicznych). Jednym z ważnych elementów kulturoznawstwa jest położenie nacisku na rożne formaty zarówno kultury wysokiej, jak i masowej kultury popularnej. Współczesne kulturoznawstwo jest nauką interdyscyplinarną, bowiem wkracza na teren innych dyscyplin humanistycznych tradycyjnie zarezerwowanych dla krytyków i znawców sztuki, takich jak np. literaturoznawstwo czy filmoznawstwo. Z punktu widzenia przedmiotu analiz określonych w siwz niezwykle ważnym jest fakt, iż istotnym elementem w kształceniu przyszłych absolwentów tego kierunku jest poznawanie metod badawczych dotyczących analizy tekstów kultury (pochodzących z różnych okresów historycznych), w tym tekstów medialnych. 
W związku z powyższymi różnicami, Zamawiający celowo w pkt. 7.2 siwz wymienia Kulturoznawstwo a nie Etnografię. 
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