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OR-IV.272.2.3.2016                                                                               Rzeszów, dnia 14.03.2016 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. „Badanie i opracowanie 
ekspertyzy” 

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ) zwanej dalej „ustawą” zamawiający, w odpowiedzi 
na pytanie jednego z wykonawców dotyczące treści SIWZ, udziela następujących wyjaśnień: 
 

TREŚĆ ZAPYTANIA WRAZ Z ODPOWIEDZIĄ/ WYJAŚNIENIAMI: 
 

Pytanie: 
 

W części X SIWZ (Opis sposobu przygotowywania ofert) Zamawiający pisze: 
 

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, 
• propozycje dodatkowych pytań badawczych, które muszą odpowiadać zakresowi badania 
określonemu w SOPZ stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ (podpozycja dodatkowych pytań 
badawczych nie jest obowiązkowa), 
• opis proponowanych metod i narzędzi badawczych z uzasadnieniem celowości ich 
zastosowania - w opisie musi się znaleźć szczegółowa prezentacja metod i technik 
badawczych odpowiadających minimum metodologicznemu określonemu w SOPZ 
stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ, 
• propozycje dodatkowych metod i technik badawczych, które muszą odpowiadać zakresowi 
badania określonemu w SOPZ stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ (podpozycja dodatkowych 
metod i technik badawczych nie jest obowiązkowa), 
• opis próby badawczej w odniesieniu do poszczególnych metod i narzędzi badawczych, 
• opis potencjalnych obszarów ryzyka w procesie realizacji badania i zaproponowanie 
instrumentów jego minimalizacji. 
 
Punkt: opis potencjalnych obszarów ryzyka w procesie realizacji badania i zaproponowanie 
instrumentów jego minimalizacji wymagany jest przez Zamawiającego w części X SIWZ, 
jako integralna cześć oferty merytorycznej, natomiast nie jest punktowany w kryteriach  
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oceny (część XIII SIWZ: Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy 
wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert).  
W związku z powyższym prosimy o: 
1) Usunięcie punktu dot. potencjalnych obszarów ryzyka z części X SIWZ;  
lub 
2) Dodanie punktu dot. potencjalnych obszarów ryzyka do kryteriów oceny ofert (część XIII 
SIWZ). 
 

Odpowiedź na pytanie/ wyjaśnienia:  
 

Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany brzmienia pkt. 1.2, rozdz. X SIWZ. Zmiana 
polegała na tym, że w rozdz. X, w pkt. 1.2 SIWZ wykreślono tiret szóste. 


