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Rzeszów, dnia 22-04-2014 r. 
OR-IV.272.2.30.2014                                                                       

 

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) 

 

dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn. „Przeprowadzenie badania  
i opracowanie ekspertyzy” 

 

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.   

 
Wykonawca zadał następujące pytanie: „Czy Zamawiający mógłby określić terminy w jakich wniesie 

uwagi do przedstawionej przez Zamawiającego metodologii badania i projektów narzędzi badawczych 
oraz terminy w jakich Wykonawca powinien uwzględnić uwagi Zamawiającego?” Zamawiający 

domniemywa, że Wykonawcy chodziło o uwagi Zamawiającego do metodologii badania i projektów 

narzędzi badawczych przedstawionych przez Wykonawcę i związane z powyższym terminy. 
Zamawiający w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ nie 

przewidział określonych terminów dot. wnoszenia uwag do metodologii badania i projektów narzędzi 
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badawczych, natomiast Wykonawca zobowiązany jest do „uzgadniania wszelkich kwestii związanych  
z metodologią, w tym konsultowania projektów narzędzi badawczych”. Wykonawca jest zobowiązany 

do realizacji badania zgodnie z harmonogramem określonym w SOPZ. 

 
Ad. 2.  

 
Wykonawca, będzie mógł dokonać samodzielnego wyboru, które wskaźniki będą prezentowane na 

jakim poziomie terytorialnym. W zależności od dostępności danych statystycznych, powinny być 

jednak zaprezentowane na możliwie najniższym poziomie terytorialnym (NTS 4 – jeśli jest to możliwe).  
 

Ad. 3.  
 

Zamawiający zaznaczył, że celem głównym badania jest analiza i przedstawienie zmian  
w sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego na tle lat poprzednich  

w retrospekcji 4-letniej. Powyższy cel dotyczy także szczegółowych celów badawczych. Intencją 

Zamawiającego jest m. in. weryfikacja stanu i zmian z elementami porównania czynników  
i potencjałów oraz przestawienie specyficznych cech (uwarunkowań, problemów, osiągnięć) 

województwa podkarpackiego. Odnośnie podejścia metodologicznego, stanowiącego element SIWZ, 
Zamawiający zaznaczył, że dodatkowe cele badawcze mają wykraczać poza katalog sformułowany  

w SOPZ, co oznacza, że rozwinięcie już postawionych celów badawczych nie będzie punktowane. 

Ponadto Zamawiający wskazał, że ocenie podlegać będą tylko uzasadnione szczegółowe cele 
badawcze, które będą służyły realizacji zamówienia. Sam fakt dokonania przez Wykonawcę 

identyfikacji czynników nie będzie uznany przez Zamawiającego za wystarczający do przyznania 
dodatkowych punktów. 

 


