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WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
Zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 

1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków 

zamówienia (SWZ) w postępowaniu na zakup usługi doradztwa eksperckiego w zakresie mapowania 

kompetencji poszukiwanych przez pracodawców mazowieckiego rynku pracy.  

 

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Zamawiający udziela następujących wyjaśnień treści specyfikacji 

warunków zamówienia: 

Pytanie 

Odnośnie do: "Minimalna wymagana liczba uczestników na każdym spotkaniu warsztatowym to 30 osób 

reprezentujących różne kategorie podmiotów wymienionych w punkcie 1.2 Zakresu Usługi OPZ, przy czym 50% 

uczestników na każdym spotkaniu będą stanowić przedsiębiorcy (zapis ten dotyczy uczestników rekrutowanych 

przez Wykonawcę). Uczestnicy każdego ze spotkań warsztatowych będą podzielni na 4 podgrupy odpowiadające 

obszarom inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego. Jeden podmiot może być reprezentowany tylko 

przez jedną osobę. Lista uczestników zostanie przekazana Zamawiającemu na 3 dni robocze przed planowaną datą 

każdego ze spotkań." Z różnych doświadczeń Wykonawcy wynika, że wysoka wartość merytoryczna spotkania nie 

musi wynikać z dużej liczby uczestników spotkania. Zaangażowanie w ciągu 3h pracy w równym stopniu wszystkich 

30 uczestników spotkania może okazać się zadaniem nadto wymagającym i nie do końca przekładającym na 

rezultaty. Często praca w mniejszej grupie przynosi lepsze efekty, zwłaszcza, że Zamawiający przewiduje aż od 6 do 

12 spotkań. Ponadto w sytuacji, gdy nie każdy z min.30 uczestników będzie miał zabrać głos, co w trakcie zaledwie 

3h spotkania jest bardzo prawdopodobne, może zniechęcić takie osoby do brania udziału w kolejnych spotkaniach w 

ramach tej i innych podobnych inicjatyw. Stąd też Wykonawca sugeruje odejście od limitu minimum 30 uczestników 

każdego ze spotkań i traktowanie tej wartości jako możliwą do osiągnięcia, ale nie wiążącą. Ponadto Wykonawca, w 

sytuacji gdy w spotkaniu weźmie udział mniej niż 30 uczestników, może zostać zobligowany do pozyskania opinii od 

brakującej liczby osób innymi technikami (np. ankiety). 

Odpowiedź 

Zamawiający wyjaśnia, że charakterystyka zamówienia została opracowana przez Zamawiającego zgodnie z jego 

uzasadnionymi potrzebami, dlatego też Zamawiający podtrzymuje obecny zakres usługi, w tym minimalną liczebność 

uczestników każdego spotkania. 

 

 

Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści specyfikacji warunków zamówienia 

zostaną udostępnione na stronie Platformy Zakupowej https://platformazakupowa.pl/transakcja/544873 

prowadzonego postępowania. 
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