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OR-IV.272.2.3.2016                                                                               Rzeszów, dnia 15.03.2016 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) 4 
 

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: 
 

Czy Zamawiający poprzez „dodatkowe metody I techniki badawcze” (oceniane w ramach 
kryterium „zaproponowanie dodatkowych metod i technik badawczych wykraczających poza 
minimalny zakres metodologiczny określony w SOPZ”) rozumie między innymi: 

a) metody/techniki analizy danych (w odróżnieniu od sposobów pozyskiwania danych)? 
b) metody / techniki wymienione w minimum metodologicznym, ale zastosowane  

w odniesieniu do innej grupy respondentów? 
 

Odpowiedź na pytanie/ wyjaśnienia:  
 

Zamawiający dopuszcza rozróżnienie metody lub techniki analizy danych od sposobów 
pozyskiwania danych. Wśród „dodatkowych metod i technik badawczych wykraczających 
poza minimalny zakres metodologiczny określony w SOPZ” zaproponowanych przez 
Wykonawcę mogą znaleźć się zarówno te służące analizie danych jak również pozyskiwaniu 
nowych danych. Ponadto Zamawiający uzna metodę lub technikę występującą w ramach 
minimum metodologicznego zawartego w SOPZ zaproponowaną ponownie, pod warunkiem, 
że będzie ona skierowana do kompletnie nowej i nie występującej w ramach minimum grupy 
respondentów (docelowej). 

Jednocześnie Wykonawca powinien jednoznacznie wskazać, że zastosowanie 
zaproponowanej metody lub techniki pozwoli na uzyskanie dodatkowego materiału 
badawczego, pogłębiającego zakres możliwych do przeprowadzenia analiz adekwatnych do 
celów badania. Ponadto dodatkowy materiał badawczy powinien być zgodny z przedmiotem 
zamówienia oraz istotny z punktu widzenia użyteczności wyników. Ocenie podlegały będą 
tylko te metody lub techniki, do których przedstawione zostało uzasadnienie, w jaki sposób 
ich zastosowanie będzie służyło realizacji celów badania. 


