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Rzeszów, dnia 26-03-2014 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) 3 

 

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. W niniejszym badaniu problemy badawcze wyrażane są za pomocą pytań badawczych, zgodnie 

z treścią SIWZ § 13 pkt B1 lit. b, w którym znajduje się zapis: „Zamawiający przyzna po trzy punkty za 
każde pytanie/problem (…), które będą adekwatne do celów badania będącego przedmiotem 

zamówienia oraz istotne z punktu widzenia użyteczności wyników”. Zestaw podstawowych pytań 
badawczych znajduje się w pkt. 5 załącznika nr 6 do SIWZ.  

 

Ad. 2. Zgodnie z § 13 pkt B1 strukturalizacja problemu badawczego w kontekście realizacji celu 
badania lit. b „Zamawiający przyzna po trzy punkty za każde pytanie/ problem, obszar badaczy 

pogłębiający lub wprowadzający nowe zagadnienie będące przedmiotem badania, które będą 
adekwatne do celów badania będącego przedmiotem zamówienia oraz istotne z punktu widzenia 

użyteczności wyników. Ocenie podlegały będą tylko pytania/problemy, do których przedstawione 
zostało uzasadnienie, w jaki sposób będzie służyło realizacji celów badania. W przypadku, kiedy 

ocenie nie będzie podlegało żadne pytanie/ problem lub wszystkie zaproponowane pytania/problemy 

oceniane zostaną jako nieużyteczne, oferta otrzyma w podkryterium 0 pkt”.  
 

Ad. 3. Zamawiający nie narzuca, w jakiej formie należy przedstawić spójność pomiędzy metodami 
zbierania i analizy danych a celami badawczymi. Zgodnie z treścią SIWZ § 13 pkt. B1 podkryterium: 
implementacja w szczegółowym opisie sposobu realizacji przedmiotu zamówienia minimum 
metodologicznego wskazanego w SOPZ lit. a „dobre uszczegółowienie opisu zastosowania minimum 
metodologicznego będzie równoznaczne z bardzo dokładnym/wyczerpującym wskazaniem 

zastosowania minimum metodologicznego oraz spójność pomiędzy metodami zbierania i analizy 
danych a celami badawczymi”.  

 


