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OR-IV.272.2.20.2020                                                                               Rzeszów, dnia 31.01.2020 r. 
 
Do wykonawcy, który zwrócił się 
o wyjaśnienie treści SIWZ 
 

Do zamieszczenia na stronie 
internetowej 

 
WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE  

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 
 
dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn. „Badanie ewaluacyjne” 
 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej „ustawą” zamawiający, w odpowiedzi 
na pytania jednego z wykonawców dotyczące treści SIWZ, udziela następujących wyjaśnień: 
 

TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI/ WYJAŚNIENIAMI: 
 
Pytanie 1. 
Zamawiający wskazał w SIWZ, że w skład zespołu badawczego musi wejść: 
 

b) ekspert ds. zasady zrównoważonego rozwoju, tzn. który świadczył usługi eksperckie, w tym 
szkoleniowe lub/i jest autorem publikacji lub/i uczestniczył w debatach, panelach ekspertów 
lub/i w pracach nad dokumentami lub/i w ocenie dokumentów poświęconych realizacji ww. 
zasady w ramach funduszy unijnych poświęconych realizacji ww. zasady w ramach funduszy 
unijnych (przykład: warunek dotyczy co najmniej dwóch usług eksperckich lub/i co najmniej 
dwóch publikacji lub/i co najmniej jednej usługi eksperckiej i jednej publikacji). 
 

Prosimy o wyjaśnienie lub poprawienie opisu (najprawdopodobniej zawiera powtórzenie), 
gdyż w podkreślonej części jest on niezrozumiały. 
 
Pytanie 2. 
Zamawiający wskazał w SIWZ, że w skład zespołu badawczego muszą wejść: 
 

a) ekspert ds. zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób  
z niepełnosprawnościami lub/i ekspert ds. zasady równości szans kobiet i mężczyzn, tzn. który 
świadczył usługi eksperckie, w tym szkoleniowe lub/i jest autorem publikacji lub/i uczestniczył 
w debatach, panelach ekspertów lub/i w pracach nad dokumentami lub/i w ocenie 
dokumentów poświęconych realizacji ww. zasad w ramach funduszy unijnych (przykład: 
warunek dotyczy co najmniej dwóch usług eksperckich lub/i co najmniej dwóch publikacji 
lub/i co najmniej jednej usługi eksperckiej i jednej publikacji), 
 
b) ekspert ds. zasady zrównoważonego rozwoju, tzn. który świadczył usługi eksperckie, w tym 
szkoleniowe lub/i jest autorem publikacji lub/i uczestniczył w debatach, panelach ekspertów 
lub/i w pracach nad dokumentami lub/i w ocenie dokumentów poświęconych realizacji ww. 
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zasady w ramach funduszy unijnych poświęconych realizacji ww. zasady w ramach funduszy 
unijnych (przykład: warunek dotyczy co najmniej dwóch usług eksperckich lub/i co najmniej 
dwóch publikacji lub/i co najmniej jednej usługi eksperckiej i jednej publikacji). 
 
Prosimy o wyjaśnienie: 
 

1/ czy sformułowanie „w ramach funduszy unijnych” odnosi się wyłącznie do „oceny 
dokumentów poświęconych realizacji ww. zasad/y”, czy dotyczy również: usług eksperckich, 
w tym szkoleniowych; autorstwa publikacji; uczestnictwa w debatach, panelach ekspertów; 
pracy nad dokumentami? 
2/ czy sformułowanie „w ramach funduszy unijnych” oznacza, że poszczególne usługi 
eksperckie/publikacje/ debaty/panele/prace nad dokumentami lub ich ocena muszą być 
finansowane/współfinansowane z funduszy unijnych, czy może sformułowanie to oznacza, 
że ekspert taki musi wykazać doświadczenie związane z realizacją zasady zrównoważonego 
rozwoju (analogicznie pozostałych zasad) definiowanej tak samo, jak ma to miejsce  
w ramach funduszy unijnych? 
 
Odpowiedzi/ wyjaśnienia: 
 

Odpowiedź - pyt.1 
 
Powtórzenie opisu „poświęconych realizacji ww. zasady w ramach funduszy unijnych” nie 
wpływa na zmianę znaczenia wymagań odnoszących się do doświadczenia eksperta ds. 
zasady zrównoważonego rozwoju. 
 
Odpowiedź - pyt. 2 
 
1/ Zapis „w ramach funduszy unijnych” zgodnie ze sfomułowaniem SIWZ odnosi się do 
doświadczeń eksperta ds. zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla 
osób z niepełnosprawnościami lub/i eksperta ds. zasady równości szans kobiet i mężczyzn 
oraz doświadczeń eksperta ds. zasady zrównoważonego rozwoju w świadczeniu usług 
eksperckich, w tym szkoleniowych lub/i bycia autorem publikacji lub/i uczestnictwa  
w debatach, panelach ekspertów lub/i w pracach nad dokumentami lub/i w ocenie 
dokumentów poświęconych realizacji ww. zasad. 
 

2/ Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający nie wskazuje źródła finansowania usług 
eksperckich, w tym szkoleniowych lub/i bycia autorem publikacji lub/i uczestnictwa  
w debatach, panelach ekspertów lub/i w pracach nad dokumentami lub/i w ocenie 
dokumentów poświęconych realizacji ww. zasad, a sformułowanie „w ramach funduszy 
unijnych”, zgodnie z zapisami SIWZ I SOPZ należy odnosić do rozumienia i definiowania zasad 
równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, 
zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz zasady zrównoważonego rozwoju jako zasad 
horyzontalnych w ramach funduszy unijnych.   
 
 


