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OR-IV.272.2.13.2014                                                                      Rzeszów, dnia 20-03-2014 r. 
 

Do wykonawcy, który zwrócił się 
o wyjaśnienie treści SIWZ 
 
Do wykonawców, którym 
zamawiający przekazał SIWZ 
 
Do zamieszczenia na stronie 
internetowej 

 

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE  
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 2 

 
dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn. „Wykonanie badania ewaluacyjnego” 

 

 
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zamawiający, w odpowiedzi na pytanie jednego  
z wykonawców dotyczące treści SIWZ, udziela następujących wyjaśnień: 

 
TREŚĆ ZAPYTANIA WRAZ Z ODPOWIEDZIĄ/ WYJAŚNIENIAMI: 

 

Pytanie: 

 
W części SIWZ poświęconej warunkom udziału w postępowaniu Zamawiający posługuje się 

sformułowaniem „ewaluacja programów”, w kontekście doświadczenia Wykonawcy oraz członków 
zespołu badawczego. Prosimy o wyjaśnienie: 

1. Co kryje się pod pojęciem „program”? 

2. Czy chodzi o poszczególne programy operacyjne jako całości? 
3. Czy Zamawiający pod pojęciem ewaluacji programu będzie rozumiał np. badania ewaluacyjne 

dotyczące wybranych Działań i/lub Poddziałań w ramach programu operacyjnego? 
4. Czy badanie poświęcone np. problematyce wsparcia osób wykluczonych społecznie w ramach kilku 

Priorytetów Zamawiający uzna za „ewaluację programu”? 

 
Odpowiedź na pytanie/ wyjaśnienie:  

 
Ad. 1. Pod pojęciem „program” należy rozumieć „program/y współfinansowany/e ze środków Unii 
Europejskiej, w tym funduszy strukturalnych”. Katalog programów objętych badaniem znajduje się  

w załączniku nr 6 do SIWZ (w pkt. 3) (nie jest to katalog zamknięty). Ponadto zgodnie  
z postanowieniami treści SIWZ § 5 pkt 2 Zamawiający nie będzie zaliczał do badań ewaluacyjnych: 

strategii rozwoju, strategii przedsiębiorstwa, studiów wykonalności, audytów, planów 

zagospodarowania przestrzennego, ewaluacji projektu współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej.  

Ad. 2, 3. W treści SIWZ § 5 pkt 2 i 4 pojęcie „ewaluacja programów” nie jest ograniczone do 
programu jako całości. W związku z powyższym pod pojęciem „ewaluacja programów” Zamawiający 

będzie rozumiał badania ewaluacyjne dotyczące wybranych Działań i/lub Poddziałań w ramach 

programu operacyjnego, pod warunkiem spełnienia pozostałych kryteriów wskazanych w § 5 pkt  2  
i pkt 4 SIWZ. 

Ad. 4. Ze względu na cząstkowe informacje, zawarte w pkt. 4 pytania, na tym etapie postępowania 
Zamawiający nie może udzielić odpowiedzi, czy badanie poświęcone problematyce wsparcia osób 

wykluczonych społecznie w ramach kilku Priorytetów zostanie uznane za „ewaluację programów”.  


