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OR-IV.272.2.3.2016                                                                               Rzeszów, dnia 16.03.2016 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) 5 
 

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

 

Na podstawie art. 38 ust. 1a 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: 
 

Odpowiadając na pytanie Wykonawcy dotyczące sposobu rozumienia przez Zamawiającego 
pojęć „problem badawczy" i „pytanie badawcze", wyjaśnili Państwo m.in., że 
„Zaproponowane dodatkowe pytania badawcze wykraczające poza katalog pytań 
sformułowanych w SOPZ powinny zostać przygotowane na poziomie szczegółowości 
odpowiadającej celom szczegółowym" (wyjaśnienia treści SIWZ nr 3 z 15.03.2015, s. 3). 
Zarazem z SOPZ wynika, że badanie ma sześć „celów szczegółowych", oznaczonych literami 
od a) do f). Wskazuje na to umieszczenie po poszczególnych punktach, oznaczonych literami, 
sformułowania „W ramach realizacji tego celu szczegółowego niezbędne jest 
przeprowadzenie analiz m.in. w zakresie...". 
Czy zatem Zamawiający oczekuje, Iż „dodatkowe pytania badawcze wykraczające poza 
katalog pytań sformułowanych w SOPZ" zostaną sformułowane: 

• na poziomie odpowiadającym celom szczegółowym (oznaczonym w SOPZ literami od 
a do f) - oznaczałoby to znaczne rozszerzenie badania, w porównaniu z zakresem 
tematycznym wskazanym przez Zamawiającego, czy: 

• w ramach wskazanych przez Zamawiającego celów szczegółowych (oznaczonych  
w SOPZ literami od a do f), czyli na poziomie tematów analiz (oznaczonych w SOPZ 
punktami)? 

Kwestia ta jest bardzo istotna, ponieważ wpływa na wszystkie oceniane elementy oferty 
(bezpośrednio na strukturalizację problemów badawczych oraz na propozycję dodatkowych 
pytań badawczych, a pośrednio - na implementację minimum metodologicznego, propozycję 
dodatkowych metod i technik badawczych oraz na cenę oferty). 
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Odpowiedź na pytanie/ wyjaśnienia:  
 

Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium II: podejście metodologiczne: 
podkryterium „zaproponowanie dodatkowych pytań badawczych wykraczających poza 
katalog pytań sformułowanych w SOPZ” na podstawie zaproponowanych dodatkowych 
pytań badawczych, które powinny zostać przygotowane na poziomie szczegółowości 
odpowiadającej celom szczegółowym.  

Zamawiający dopuszcza zaproponowanie nowej grupy celów szczegółowych (wg 
nomenklatury zastosowanej w ppkt. 2.2 SOPZ zaczynającej się od numerowania a); b) itd.) 
lub zaproponowanie nowych celów szczegółowych w ramach istniejącej już grupy (wg 
nomenklatury zastosowanej w ppkt. 2.2 SOPZ zaczynającej się od punktorów - kropek). 
Jednocześnie informuję, że Zamawiający przyzna po 3 punkty za każdy zaproponowany 
element, tj.: 

a) jeżeli zostanie zaproponowana grupa celów szczegółowych z ich uszczegółowieniem 
w postaci poszczególnych celów - zostanie oceniona jako jeden element (przy spełnieniu 
pozostałych wymaganych założeń).  

b)  jeżeli zostanie zaproponowany uszczegóławiający cel w ramach istniejącej grupy 
celów szczegółowych zostanie oceniony jako jeden element (przy spełnieniu pozostałych 
wymaganych założeń). 

 


