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Rzeszów, dnia 27-03-2014 r. 

OR-IV.272.2.20.2014                                                                           

 
Do zamieszczenia na stronie 
internetowej zamawiającego 
 

Do wykonawców, którym zamawiający 
przekazał SIWZ 

 
 

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI  
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 

 

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

 
 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) niniejszym zawiadamiam, iż ulega zmianie treść 

SIWZ w tym treść załączników stanowiących jej integralną część, następująco: 

 
 

1. Zmienia się treść SIWZ w ten sposób, że: 
 

a) § 4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

 
„Termin realizacji zamówienia: do 126 dni, licząc od dnia udzielenia zamówienia (zawarcia umowy).” 

 
b) § 10 pkt 1.2, zdanie drugie, otrzymuje brzmienie: 

 

„Do oferty należy dołączyć SZCZEGÓŁOWY OPIS SPOSOBU REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, 
który będzie stanowić podstawę oceny ofert w oparciu o kryterium II wyboru oferty, zawierający  

w szczególności:  
 

 opis koncepcji badania oraz uszczegółowienie problemów badawczych, 

 opis proponowanych metod badawczych z uzasadnieniem celowości ich zastosowania – w opisie 

musi się znaleźć szczegółowa prezentacja metod i narzędzi badawczych odpowiadających minimum 
metodologicznemu określonemu w rozdziale Metodologia i sposób realizacji badania załącznika nr 6 

do SIWZ, 

 propozycje pytań badawczych/metod i narzędzi badawczych, które muszą odpowiadać zakresowi 

badania określonemu w SOPZ załącznika nr 6 do SIWZ.” 
 

c) dotychczasową treść § 11, zastępuje się § 11 w brzmieniu: 
 

„1. Miejsce oraz termin składania ofert: 

 
1.1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, kod 

pocztowy 35-010, al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. nr 207: osobiście albo za pośrednictwem 
poczty (firmy kurierskiej) – w zamkniętej kopercie oznaczonej: „Oferta dotyczy zamówienia pn. 

„Przeprowadzenie badania i opracowanie ekspertyzy”; znak sprawy: OR-IV.272.2.20.2014; nie 
otwierać do dnia 04.04.2014 r., godz. 11:00”. 

1.2. Na odwrocie koperty należy podać adres i nazwę firmy składającej ofertę. 

1.3. Termin składania ofert upływa dnia 04.04.2014 r. o godz. 10:00. Oferty złożone po tym terminie 
nie będą rozpatrywane (bez względu na przyczynę opóźnienia) i zostaną niezwłocznie zwrócone 

wykonawcom. 
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1.4. Przez złożenie oferty w wyznaczonym terminie należy rozumieć dostarczenie zamawiającemu 
oferty – do wyżej wskazanego miejsca – przed upływem tego terminu. Data stempla pocztowego 

nie decyduje o tym, czy oferta została złożona w terminie. 
 

2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert: 

 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.04.2014 r., o godz. 11:00, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 

Podkarpackiego w Rzeszowie, kod pocztowy: 35-010, al. Łukasza Cieplińskiego – pok. nr 207.” 
 

d) § 13 pkt 2.2, część B1, tiret drugie, lit. b), otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

 
„b) zaproponowanie dodatkowych metod/technik badawczych wykraczających poza minimalny zakres 

metodologiczny określony SOPZ (od 0 do 12 punktów) 
 

Sposób oceny: 
Zamawiający przyzna po 4 punkty za każdą dodatkową metodę/technikę badawczą, których 

zastosowanie pozwoli na uzyskanie dodatkowego materiału badawczego, pogłębiającego zakres 

możliwości do przeprowadzenia analiz adekwatnych do celów badania, będącego przedmiotem 
zamówienia oraz istotnych z punktu widzenia użyteczności wyników. 

 
Ocenie podlegały będą tylko te metody, techniki, do których przedstawione zostało uzasadnienie,  

w jaki sposób ich zastosowanie będzie służyło realizacji celów badania. W przypadku, kiedy ocenie nie 

będzie podlegała żadna metoda/technika lub wszystkie propozycje ocenione zostaną jako 
nieużyteczne, oferta otrzyma w podkryterium 0 punktów.” 

 
e) w § 13 pkt 2.2, część B1, tiret drugie, wykreślona zostaje lit. c), która miała brzmienie:  

 
„a) zaproponowanie dodatkowych źródeł danych wykraczających poza minimalny zakres 

metodologiczny określony SOPZ (od 0 do 6 punktów) (…)” 

2. Zmienia się treść załącznika nr 5 „Istotne (…)” do SIWZ w ten sposób, że w § 2 ust. 2 
wyrazy „do 98 dni” zastępuje się wyrazami „do 126 dni”.  

 
3. Zmienia się treść załącznika nr 6 „Szczegółowy (…)” do SIWZ w ten sposób, że punkt 

10 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

 
„10. Harmonogram realizacji badania 

Badanie będzie prowadzone w ciągu 126 dni od dnia podpisania umowy z Wykonawcą. Wykonawca 
zobowiązany jest do rzetelnej i terminowej realizacji badania. 

 

Etap I 
W terminie do 112 dni kalendarzowych Wykonawca: Dostarczy w formie elektronicznej wstępny raport 

końcowy w formacie zapisu pliku doc. lub docx,; Dostarczy w formie elektronicznej prezentację 
multimedialną wstępnego raportu końcowego w formacie ppt. lub pptx.; Zaprezentuje wstępny raport 

końcowy terminie oraz miejscu uzgodnionym z Zamawiającym. 
Zamawiający w terminie kolejnych 7 dni ma prawo wnieść uwagi do raportu wstępnego, które 

Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w raporcie końcowym. 

 
Etap II 

W terminie do 126 dni kalendarzowych Wykonawca: Dostarczy w formie elektronicznej ostateczny 
raport końcowy w formacie zapisu pliku doc. lub docx.; Dostarczy w formacie papierowej ostateczny 

raport końcowy w 4 egzemplarzach oraz nośniku CD-R/DVD-R” 

 
Pozostałe warunki przedmiotowego postępowania nie ulegają zmianie. 

 
W związku z wystąpieniem przesłanek, o których mowa w art. 38 ust. 6 ustawy  

zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 04.04.2014 r., do godz. 10:00. 


