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Opis przedmiotu zamówienia 

4/11/2021/W 

I. PRZEDMIOT I CEL ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie ogólnopolskiego badania sondażowego, 

które wniesie nową wiedzę w następujących obszarach: 

·       ocena organizacji programu szczepień przeciw COVID-19 w Polsce 

·       ocena komunikacji związanej z programem szczepień przeciw COVID-19 w Polsce 

·    motywacje związane z udziałem bądź brakiem udziału w programie szczepień 

przeciw COVID-19 w Polsce 

  

Celem badania jest poznanie opinii społecznej na temat programu szczepień przeciwko 

COVID-19 w Polsce. 

 

1.       Grupy respondentów badania 

Grupa reprezentatywna dla polskiego społeczeństwa, co najmniej 1000 osób.  

  

2.       Metoda badania 

Badanie będzie realizowane techniką CATI (computer-assisted telephone interviewing). 

  

3.       Opis zadań wykonawcy 

a) Opracowanie harmonogramu realizacji. Wykonawca przedstawi harmonogram 

realizacji - bazujący na harmonogramie opracowanym na potrzeby oferty, 

zaakceptowanym przez Zamawiającego lub uwzględniającym jego uwagi.  

Czas na realizację poniższych zadań po stronie Zamawiającego wyrażony jest w 

dniach roboczych; w takim sam sposób powinien być wyrażony czas na realizację 

zadań po stronie Wykonawcy. Przyjmuje się, że dniem  roboczym jest dzień od 

poniedziałku do piątku, który nie jest dniem wolnym od pracy w rozumieniu 
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ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. Nr 4, poz. 28 

z późn. zm.). 

i) Produkty: harmonogram realizacji.  

b) Organizacja spotkania inicjującego współpracę. W dniu podpisania umowy (lub 

w innym wyznaczonym terminie akceptowalnym dla Wykonawcy i 

Zamawiającego) odbędzie się spotkanie celem omówienia sposobu realizacji 

zamówienia. Podczas spotkania Wykonawca przedstawi planowany sposób 

wykonania badania, w tym przede wszystkim: ryzyka realizacji projektu, sposób 

doboru próby, sposób kontroli pracy ankieterów, harmonogram realizacji. 

Zamawiający przekaże podczas spotkania kwestionariusz ankiety.  

c) Opracowanie schematu losowania próby i wylosowanie próby. Wykonawca 

przygotuje schemat losowania próby zgodnie z założeniami pkt. II “METODYKA 

BADANIA, DOBÓR RESPONDENTÓW I ZASIĘG TERYTORIALNY BADAŃ 

TERENOWYCH” oraz wylosuje próbę. Wykonawca opracuje schemat losowania 

próby i wylosuje próbę w oparciu o rozwiązanie przedstawione w ofercie. 

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w tym zakresie po 

wcześniejszych ustaleniach i ich akceptacji.  

i) Produkty: schemat losowania próby.  

d) Przygotowanie elektronicznego kwestionariusza ankiety (dalej: skryptu) i 

księgi kodowej (dalej: codebooka). Wykonawca opracuje skrypt i codebook na 

podstawie kwestionariusza ankiety przekazanego przez Zamawiającego w dniu 

podpisania umowy. Skrypt i codebook będą dostępne do weryfikacji dla 

Zamawiającego; Zamawiający dokona ich weryfikacji w czasie maksymalnie 

trzech dni roboczych. Skrypt oraz codebook mogą ulec zmianie po realizacji 

pilotażu. Wykonawca zobowiązany jest wprowadzić zmiany po etapie pilotażu 

oraz otrzymać ich akceptację po stronie Zamawiającego.  

i) Produkty: skrypt i codebook 

e) Przygotowanie zespołu ankieterów. Wykonawca zapewni odpowiednio liczny 

zespół ankieterów, umożliwiający zrealizowanie badania w wyznaczonych 

ramach czasowych. Zamawiający przedstawi propozycję zespołu ankieterów do 

realizacji badania, obejmującą: 1) zanonimizowany identyfikator ankietera, 2) 

liczbę zrealizowanych wywiadów CATI w ciągu ostatniego roku..  

W realizacji nn. badania będą mogli wziąć udział ankieterzy, którzy spełniają 

następujący warunek: 1) min. zrealizowanych 50 wywiadów CATI w ciągu 

ostatniego roku.   

Listę ankieterów wraz z opisem spełnienia powyższych wymagań Wykonawca 

przedstawi Zamawiającemu. Następnie Zamawiający zweryfikuje listę 

ankieterów pod względem wymaganego doświadczenia. W razie zastrzeżeń 
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Zamawiający ma prawo wykluczyć ankietera z udziału w badaniu, natomiast 

Wykonawca ma obowiązek zastąpić go przez odpowiednio wykwalifikowanego 

ankietera.  

Przed realizacją badania wszyscy zaakceptowani przez Zamawiającego ankieterzy 

wezmą udział w szkoleniu.  

W przypadku sytuacji losowych lub w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości 

w pracy ankietera dopuszcza się możliwość zmiany w zespole ankieterów pod 

warunkiem, że nowy ankieter spełni ww. wymagania, przejdzie szkolenie, a jego 

kandydatura zostanie przedstawiona przez Wykonawcę i odpowiednio wcześnie 

zaakceptowana przez Zamawiającego. 

i) Produkt: lista ankieterów biorących udział w badaniu.  

f) Materiał szkoleniowy dla ankieterów.  Na podstawie kwestionariusza badania 

oraz OPZ Zamawiający przygotuje materiały szkoleniowe dla ankieterów. 

Materiały będą przedstawione do wglądu i akceptacji dla Zamawiającego, tak, 

aby Zamawiający miał max. 2 dni robocze na ich akceptację.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania   przed rozpoczęciem szkolenia 

informacji o terminie, miejscu szkolenia, jego program oraz materiały dla 

ankieterów (instrukcję realizacji badania). Zamawiający zastrzega sobie prawo 

do wprowadzenia zmian w programie szkolenia i materiałach dla ankieterów oraz 

możliwość uczestnictwa w szkoleniach. 

i) Produkt: materiały szkoleniowe. 

g) Przeprowadzenie pilotażu na grupie n=15. Wykonawca przeprowadzi ilościowy 

pilotaż kwestionariusza ankiety. W zakres narzędzia wykorzystanego w pilotażu 

włączone zostaną pytania ewaluacyjne (maksymalnie 8) skierowane do 

ankietera. Pilotaż obejmie respondentów zróżnicowanych pod względem wieku 

(po 5 w każdej kategorii wiekowej), poziomu wyszczepialności (8 szczepionych; 

7 nieszczepionych) oraz wykształcenia (szczegóły patrz.: II.2 OPZ). Wywiady 

pilotażowe zostaną przeprowadzone przez zespół 2 ankieterów, spełniających 

wymogi z punktu I.3.e OPZ, którzy odpowiednio wcześnie przejdą szkolenie. 

Wywiady zostaną nagrane, a nagranie udostępnione Zamawiającemu. 

Wykonawca przekaże także bazę danych wraz z informacjami dotyczącymi 

realizacji, tj. datę realizacji, czas realizacji poszczególnych modułów 

kwestionariusza, czas realizacji całego wywiadu, ID ankietera. Zamawiający 

będzie miał max. 5 dni roboczych na wprowadzenie zmian. Jeżeli Zamawiający 

nie wprowadzi zmian do narzędzia po pilotażu, to wywiady przeprowadzone w 

ramach pilotażu mogą wejść w skład docelowej próby. 
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i) Produkty: baza danych z przeprowadzonego pilotażu oraz nagrania 

wywiadów 

h) Realizacja badania. Do obowiązków Wykonawcy należy przestrzeganie ogólnie 

przyjętych standardów, w tym standardów etycznych związanych z pracą 

ankietera, a także procedur i standardów realizacji badań określonych w 

niniejszym OPZ. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania 

zasad określonych w dokumencie „Polskie standardy jakości realizacji badań 

rynku i opinii społecznej w terenie” oraz Programu Kontroli Jakości Pracy 

Ankieterów PKJPA na podstawie Interviewer Quality Control Scheme (IQCS) lub 

zasad równoważnych zarówno przy organizacji badania, jak i przy jego kontroli.  

i) Bieżąca kontrola respondentów. Wykonawca będzie prowadził bieżącą kontrolę 

pracy ankieterów w oparciu o rozwiązanie przedstawione w ofercie. 

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w tym zakresie po 

wcześniejszych ustaleniach i ich akceptacji. Wykonawca będzie prowadził 

kontrolę pracy ankieterów zgodnie ze standardami Programu Kontroli Jakości 

Pracy Ankieterów PKJPA) na podstawie Interviewer Quality Control Scheme 

(IQCS) lub zasad równoważnych. 

j) Opracowanie i weryfikacja bazy danych. Wykonawca dostarczy kompletny zbiór 

danych, zawierający dodatkowo informacje dotyczące realizacji, tj. datę 

realizacji, czas realizacji poszczególnych modułów kwestionariusza, czas 

realizacji całego wywiadu, ID ankietera. Zamawiający będzie miał maksymalnie 5 

dni roboczych na zweryfikowanie otrzymanej bazy danych i przekazanie uwag, 

które uwzględni Wykonawca. Jeśli zajdzie taka potrzeba, Wykonawca obliczy 

wagi analityczne do zbioru danych z badania. Wagi analityczne będą 

przygotowane w sposób umożliwiający zrekompensowanie różnic pomiędzy 

strukturą zrealizowanej próby, a strukturą populacji generalnej z 

uwzględnieniem: płci, wieku, miejsca zamieszkania i poziomu wykształcenia 

(wagi post-stratyfikacyjne). Wykonawca przedstawi metodologię obliczania wag 

analitycznych w osobnym dokumencie. 

i) Produkt: baza w formie .csv 

4. Współpraca między Zamawiającym a Wykonawcą 

Wykonawca wyznaczy osobę odpowiedzialną za bieżące kontakty z Zamawiającym – 

kierownika badania, która będzie spełniała kryteria uczestnictwa w projekcie.   

Wykonawca ma obowiązek ścisłej współpracy z Zamawiającym na każdym etapie 

realizacji Zamówienia.  

Wykonawca powinien uwzględniać wszystkie uwagi i stanowiska Zamawiającego, które 

doprecyzowują lub uzupełniają zapisy SIWZ i OPZ i nie są z nimi sprzeczne. Wykonawca 
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ma w szczególności obowiązek dostosowania się do wszystkich wskazówek dotyczących 

kwestii metodologicznych.   

Wykonawca jest zobowiązany do udzielania Zamawiającemu na jego żądanie wszelkich 

informacji o przebiegu realizacji projektu.  

Wykonawca zobowiązany jest też niezwłocznie, na piśmie lub e-mailowo, informować 

Zamawiającego o wszelkich okolicznościach, które mogą mieć wpływ na realizację 

projektu, zwłaszcza mających wpływ na jakość realizowanego badania lub terminowość 

podejmowanych działań, pod rygorem utraty prawa na powoływanie się na te 

okoliczności w związku z rozliczeniem umowy. 

Jeśli zajdzie taka potrzeba, na prośbę Zamawiającego lub Wykonawcy może zostać 

zorganizowane spotkanie robocze. Częstość i liczba spotkań zależeć będzie od bieżących 

potrzeb. Koszty spotkań ponosi Wykonawca.  

5. Procedura przekazywania produktów 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu produkty badania w 

terminach zgodnych z harmonogramem (harmonogram zostanie opracowany zgodnie z 

pkt. I.3.a). Do każdego przekazanego produktu Zamawiający ma prawo wnieść uwagi 

zgodnie z terminami wskazanymi w harmonogramie. Wykonawca ma obowiązek 

uwzględnić uwagi Zamawiającego w terminach wskazanych w harmonogramie. 

Zamawiający ma prawo wnieść kolejne uwagi do produktów, o ile ich jakość będzie 

niezadowalająca. 

Produkty są przekazywane z wykorzystaniem protokołów przekazania i protokołów 

zdawczo-odbiorczych. 

1) Protokół przekazania jest sporządzany w celu potwierdzenia przekazania 

produktu przez Wykonawcę w terminie zgodnym z umową. Nie wymaga on 

dokonywania weryfikacji prawidłowości merytorycznej produktu.  

2) Protokół zdawczo-odbiorczy produktu jest sporządzany dla produktu wolnego od 

wad, po dokonaniu jego merytorycznej weryfikacji i uwzględnieniu 

ewentualnych poprawek. Wskazuje sposób wykonania produktu (posiada 

wady/wolny od wad) i określa jego ewentualne wady (dające się 

usunąć/niedające się usunąć). Protokół zdawczo-odbiorczy podpisywany jest 

przez upoważnionego pracownika Łukasiewicz - Instytut Organizacji i 

Zarządzania w Przemyśle “Orgmasz”. 

II. METODYKA BADANIA, DOBÓR RESPONDENTÓW I ZASIĘG TERYTORIALNY BADAŃ 

TERENOWYCH 
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Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia badania zgodnie z poniższymi 

wytycznymi Zamawiającego: 

  

1.       Kwestionariusz i czas trwania trwania wywiadu 

Kwestionariusz wywiadu zawierać będzie: pytania zamknięte, część pytań półotwartych 

oraz maksymalnie sześć pytań otwartych. Wykonawca nie jest zobowiązany do 

zakodowania pytań otwartych.  

Wywiad kwestionariuszowy będzie trwał maksymalnie 20 minut.  

 

2.       Charakterystyka próby 

1. Reprezentatywność ze względu na wiek – kwoty: 18-30; 31-45; 46-60; 

61+ 

2. Reprezentatywność ze względu na płeć – kwoty: kobiety; mężczyźni 

3. Reprezentatywność ze względu na miejsce zamieszkania – kwoty: wieś; 

miasto do 100 000; miasto 100 000+ 

4. Z każdego województwa min. 60 respondentów 

5. Reprezentatywność ze względu na poziom wyszczepialności określony na 

poziomie województwa (zostanie określony tuż przed rozpoczęciem 

właściwego badania) 

6. N=1000 nie obejmuje pracowników systemu ochrony zdrow ia 

 

III. SPRAWOZDAWCZOŚĆ Z REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Zbiór danych zostanie dostarczony Zamawiającemu w wersji elektronicznej w formacie 

.CSV. 

 

IV. KONTROLA W RAMACH BADANIA 

Wykonawca wskaże w ofercie sposoby kontroli jakości. Zamawiający może 

zaproponować w porozumieniu z Wykonawcą własne sposoby kontroli jakości.  
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V. INFORMACJE DODATKOWE 

Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji 

uzyskanych przez niego w związku z zawarciem i realizacją Umowy, w szczególności w 

zakresie treści narzędzi badawczych oraz uzyskanych wyników badania. Za zachowanie 

poufności Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka.  

  

VI. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY - SPOSÓB ROZLICZENIA ZAMÓWIENIA 

1.  Jeśli poziom realizacji próby wyniesie mniej niż 100%, Zamawiający ma prawo 

obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy o 0,2% za każdy niezrealizowany wywiad (patrz: 

VI.5). 

2.    Badanie zostanie uznane za zrealizowane w przypadku gdy wywiady zostaną 

efektywnie przeprowadzone w minimum 80%. 

3.    W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków w pkt. 1 i 2, badanie 

zostanie uznane za niezrealizowane i Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia za 

badanie. 

4.  W przypadku, gdy nastąpi opóźnienie ze strony Wykonawcy w przekazaniu 

zbiorów danych ilościowych Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę w 

wysokości 5% ceny ofertowej za każdy dzień opóźnienia.  

5. Zamawiający zaakceptuje jedynie efektywnie przeprowadzone wywiady. 

Minimalne wymagania by wywiad został uznany za efektywnie zrealizowany to:  

a.       Wszystkie pola ankiety wypełnione. 

b.       Odpowiedzi są poprawne logicznie i spójne. 

c. Każda zmienna (pytanie kwestionariusza) ma przypisaną wartość 

(zgodny z księgą kodową kod odpowiedzi/reakcji respondenta dla 

pytań zamkniętych). 

d.  Poziom missing values (oznaczających odmowę odpowiedzi na pytanie 

lub brak odpowiedzi na pytanie, niewynikający z reguł przejścia 

między pytaniami, nie przekracza 10% kodów. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do uznania wywiadów za zakwestionowane w 

przypadku wykrycia w trakcie kontroli zbiorów danych i dokumentacji badania 

przypadków realizacji części terenowej badania niezgodnie z umową lub wytycznymi 
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Zamawiającego. Zarówno wywiady pierwotnie sklasyfikowane jako zrealizowane, 

częściowo zrealizowane, obiektywnie nierealizowalne lub niezrealizowane mogą być 

uznane za wywiady zakwestionowane. Uznanie wywiadu za zakwestionowany wpłynie 

na obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy. 

 

 


