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OR-IV.272.2.46.2013                                                                          Rzeszów, dnia 04-06-2013 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) 

 
dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn. „Przeprowadzenie badania 

ewaluacyjnego projektu pn. Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów” 
 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zamawiający, w odpowiedzi na pytania jednego  

z wykonawców dotyczące treści SIWZ, udziela następujących wyjaśnień: 

 
 

TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI/ WYJAŚNIENIAMI: 
 

 

Pytanie 1: 
 

Jaka jest szacunkowa wartość zamówienia? 
 

Odpowiedź na pytanie 1: 

 
Na wstępie należy wskazać, iż powyższa prośba nie stanowi w rozumieniu przepisów ustawy, pytania 

dotyczącego treści SIWZ. W tym miejscu należy podkreślić, że przepis art. 38 ust. 1 ustawy daje 
uprawnienie wykonawcy zwrócenia się do zamawiającego jedynie o wyjaśnienie wątpliwości 

związanych z treścią SIWZ – innymi słowy nie można na jego podstawie zadawać pytań 
zamawiającemu związanych co prawda z postępowaniem, ale nie będących przedmiotem SIWZ. 

Pomimo braku obowiązku odniesienia się zamawiającego do powyższej prośby, zamawiający 

informuje, że szacunkowa wartość zamówienia została ustalona na kwotę: 39 024,39 zł (netto). 
 

Pytanie 2: 
 

Czy Zamawiający przekaże Wykonawcy dane kontaktowe do stypendystów projektu? (imię i nazwisko, 

adres mailowy, numer telefonu itp.) 
 

Odpowiedź na pytanie 2: 
 

Tak – po podpisaniu umowy o powierzeniu przetwarzania danych. 
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Pytanie 3: 
 

Czy Zamawiający określi minimalną liczbę wywiadów IDI, którą jest zobowiązany przeprowadzić 

Wykonawca? 
 

Odpowiedź na pytanie 3: 
 

Nie. Zaproponowany dobór i wielkość próby będą przedmiotem oceny w kryterium „Podejście 

metodologiczne”. 
 

Pytanie 4: 
 

Czy Zamawiający określi minimalną liczbę wywiadów kwestionariuszowych (CATI/CAWI/CAPI), które 
jest zobowiązany przeprowadzić Wykonawca? 

 

Odpowiedź na pytanie 4: 
 

Nie. Zaproponowany dobór i wielkość próby będą przedmiotem oceny w kryterium „Podejście 
metodologiczne”. 

  


