
str. 1 z 4 
 

Rzeszów, dnia 28-03-2014 r. 
OR-IV.272.2.13.2014                                                                       

 

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) 4 

 

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 pytania jednego  

z wykonawców dotyczące treści SIWZ, udziela następujących wyjaśnień: 
 

 

TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI/ WYJAŚNIENIAMI: 
 

Pytania: 
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Odpowiedzi na pytania/ wyjaśnienia:  
 

Ad. 1.  
 

Zadaniem wykonawcy jest pozyskanie danych dotyczących wartości makroekonomicznych 

województwa podkarpackiego w latach 2004-2013. Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu 
Zamówienia (zał. nr 6 do SIWZ) Zamawiający nie zakłada udostępnienia danych dotyczących 

wskaźników makroekonomicznych. Dane dotyczące ww. wskaźników dostępne są w opracowaniach 
statystycznych oraz bazach Głównego Urzędu Statystycznego, natomiast budżet Województwa 

Podkarpackiego dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Podkarpackiego.  
 

Ad. 2.  
 

Zgodnie z treścią załącznika nr 6 do SIWZ pkt. 6 Metodologia oraz sposób realizacji badania pkt. 6. 
Studium przypadków na przykładzie wybranych gmin województwa podkarpackiego pod kątem analizy 
wpływu funduszy europejskich na  ich wewnętrzny rozwój, zakłada się analizę minimum 1 przykładu 

wybranej gminy w wymiarze gospodarczym oraz minimum jeden przykład analizy wybranej gminy 
w wymiarze społecznym. W związku z powyższym łączna liczba gmin poddana analizie w ramach 

studium przypadków musi zawierać minimum dwa przykłady wybranych do analizy gmin  
z województwa podkarpackiego.  
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Ad. 3.  
 

Zgodnie z treścią załącznika nr 6 do SIWZ pkt 6 Metodologia oraz sposób realizacji zadania 

Zamawiający oczekuje udokumentowania otrzymanego materiału badawczego z wywiadów  w postaci 
transkrypcji.  

 
Ad. 4.  

 

Zgodnie z treścią załącznika nr 6 do SIWZ pkt 6 Metodologia oraz sposób realizacji zadania 
Zamawiający w miarę możliwości przekaże dokumentację projektową dotyczącą wniosków  

o dofinansowanie i wniosków o płatność z poszczególnych programów i Inicjatyw Wspólnotowych, 
które realizowane były przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. Forma jej 

udostępnienia (elektronicznie lub papierowo do wglądu w siedzibie Zamawiającego) uzależniona 
będzie od zakresu dokumentacji, która będzie poddana analizie w ramach badania oraz od ww. 

możliwości. 

 
Ad. 5.  

 
Zgodnie z zapisami Istotnych dla stron postanowień, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, które stanowią załącznik nr 5 do SIWZ, terminy 

wynikające z Harmonogramu realizacji badania pkt. 8 załącznika nr  6 do SIWZ liczone są od dnia 
zawarcia Umowy.  

 
Ad. 6, 9.   

 
W treści załącznika nr 6 do SIWZ pkt. 8 Harmonogram realizacji badania nie ma zapisu określającego 

termin zgłoszenia ewentualnych uwag przez Zamawiającego do wstępnej wersji raportu 

metodologicznego oraz wstępnej wersji raportu końcowego. Zgodnie z treścią załącznika nr 6 do SIWZ 
pkt. 7 Sposób prezentacji wyników badania „Wykonawca powinien przedstawić w raporcie 

metodologicznym przewidywany harmonogram realizacji badania (w podziale czasowym) z podziałem 
prac pomiędzy członków zespołu(…)”. Ostateczny harmonogram realizacji badania uzależniony będzie 

od daty podpisania umowy oraz założeń przedstawionych w ofercie i będzie akceptowany przez 

Zamawiającego z raportem metodologicznym. Jednak zgodnie z treścią załącznika nr 6 do SIWZ pkt. 8 
Harmonogram realizacji badania, „realizacja badania zostanie zakończona w terminie nie dłuższym niż 

126 dni od dnia podpisania umowy z Wykonawcą”.  
 

Ad. 7.  

 
Wykonawca badania zobowiązany jest dostarczyć ostateczną wersję raportu metodologicznego, 

zgodnie z harmonogramem realizacji badania, znajdującego się w załączniku nr 6 do SIWZ pkt. 8. 
Ostateczny harmonogram realizacji badania uzależniony będzie także od daty podpisania umowy. 

 
Ad. 8.  

 

W treści załącznika nr 6 do SIWZ pkt. 8 Harmonogram realizacji badania nie ma zapisu określającego 
termin zgłoszenia ewentualnych uwag przez Zamawiającego do ostatecznej wersji raportu 

metodologicznego oraz brak zapisu wskazującego termin na ustosunkowanie się do tych uwag przez 
wykonawcę. Zgodnie z treścią załącznika nr 6 do SIWZ pkt. 7 Sposób prezentacji wyników badania 

„wykonawca powinien przedstawić w raporcie metodologicznym przewidywany harmonogram realizacji 

badania (w podziale czasowym) z podziałem prac pomiędzy członków zespołu(…)”. Ostateczny 
harmonogram realizacji badania uzależniony będzie od daty podpisania umowy oraz założeń 

przedstawionych w ofercie i będzie akceptowany przez Zamawiającego z raportem metodologicznym. 
 

Ad. 10.  
 

W treści załącznika nr 6 do SIWZ pkt. 8 Harmonogram realizacji badania nie ma zapisu określającego 

termin zgłoszenia ewentualnych uwag przez Zamawiającego do ostatecznej wersji raportu końcowego 
oraz brak zapisu wskazującego termin na ustosunkowanie się do tych uwag przez wykonawcę.  

Zgodnie z treścią załącznika nr 6 do SIWZ pkt. 7 Sposób prezentacji wyników badania „wykonawca 



Wyjaśnienia zamawiającego dotyczące treści SIWZ 4 – znak sprawy: OR-IV.272.2.13.2014 
 

str. 4 z 4 

powinien przedstawić w raporcie metodologicznym przewidywany harmonogram realizacji badania  
(w podziale czasowym) z podziałem prac pomiędzy członków zespołu(…)”. Ostateczny harmonogram 

realizacji badania uzależniony będzie od daty podpisania umowy oraz założeń przedstawionych  

w ofercie i będzie akceptowany przez Zamawiającego z raportem metodologicznym. Zgodnie z treścią 
załącznika nr 6 do SIWZ pkt. 8 Harmonogram realizacji badania, „realizacja badania zostanie 

zakończona w terminie nie dłuższym niż 126 dni od dnia podpisania umowy z wykonawcą”.   
Jednakże zgodnie z treścią załącznika nr 6 do SIWZ pkt. 8 Harmonogram realizacji badania ostateczny 

raport końcowy powinien zostać przesłany Zamawiającemu w terminie do 120 dni kalendarzowych od 

daty podpisania umowy. Zgodnie z treścią załącznika nr 6 do SIWZ pkt. 7 Sposób prezentacji wyników 
badania „wykonawca zobowiązany jest przekazać zamawiającemu kompletne dokumenty z realizacji 

badania w formie niewymagającej dodatkowych prac redakcyjnych. Opracowania częściowe, 
niedokończone, niezredagowane nie będą przyjmowane i będą traktowane jako wstępne wersje”. 

Należy dodatkowo zaznaczyć, iż po upływie 126 dni zamawiający dokonuje odbioru zadania. Zgodnie  
z zał. nr 5 do SIWZ paragraf 5 ust. 2 pkt 1) dostarczenie przedmiotu niezgodnego z wymogami 

określonymi w SOPZ jest nienależytym wykonaniem, skutkującym karami umownymi.  

 
 

 
 


