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Uczestnicy postępowania 

o udzielenie zamówienia 

publicznego 

 

WYJAŚNIENIE  DO 

SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Usługa ekspercka” 

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) Województwo Podkarpackie w Rzeszowie jako 

Zamawiający informuje, iż  złożone zostało pisemne zapytanie do treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia dot. ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

Zamawiający przekazuje do publicznej wiadomości treść zapytania wraz 

z wyjaśnieniami Zamawiającego, które stanowią integralną część SIWZ 

Pytanie nr 1. 

Kiedy Zamawiający zamierza ogłosić badanie: „Ekspertyza nt. systemu innowacyjności w 

województwie z uwzględnieniem pozycji samorządu WP oraz jego jednostek organizacyjnych i 

spółek” (współudział w sporządzeniu SOPZ, ocena dokumentu)? Czy Zamawiający przewiduje 

możliwość wykorzystania treści ekspertyzy do opracowania diagnozy stanu wyjściowego, o 

której mowa w OPZ? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający planuje ogłosić zamówienie na realizację „Ekspertyzy nt. systemu 

innowacyjności w województwie z uwzględnieniem pozycji samorządu WP oraz jego jednostek 

organizacyjnych i spółek” po wybraniu zespołu eksperckiego na realizację zamówienia dot. 

opracowania dokumentu pn. „Regionalna Strategia Innowacji Województwa Podkarpackiego 

na lata 2021-2030” tj. w lipcu br. 

 

Pytanie nr 2. 

Zgodnie z dokumentem „Raport dotyczący przeglądu oraz przygotowania założeń do 

aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na rzecz 

inteligentnej specjalizacji (RIS3)” jedną z proponowanych prac, jakie należy zrealizować  

w procesie opracowania kolejnej wersji strategii jest przeprowadzenie następujących badań: 

„Analiza potrzeb innowacyjnych interesariuszy w ramach regionalnego systemu innowacji  

w zakresie innowacji”,  „Wykonanie analizy strategicznej na potrzeby strategii RIS 2021-

2027”, „Wykonanie diagnozy stanu wyjściowego oraz przyszłych uwarunkowań rozwoju na 

potrzeby foresightu regionalno-technologicznego”. Przyjmujemy, że dokumenty te powinny 

stanowić punkt wyjścia do opracowania RSI 2021-2030. Czy wskazane raporty zostały już 

opracowane lub zostaną opracowane w najbliższym czasie. Jeżeli nie to czy Zamawiający 

oczekuje, że  

w ramach niniejszego zamówienia Wykonawca przeprowadzi własne badania 

ilościowe/jakościowe (inne niż panele inteligentnych specjalizacji) pozwalające na zebranie 

danych do charakterze diagnostycznym? 



 
 

Odpowiedź: 

W „Raporcie dotyczącym przeglądu oraz przygotowania założeń do aktualizacji Regionalnej 

Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3)” 

znajduje się wykaz proponowanych prac, jakie należy zrealizować w procesie opracowania 

Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2030.  

Zamawiający nie planuje realizacji wskazanych w w/w raporcie badań we własnym zakresie.  

 

Badania, które Zamawiający planuje zrealizować są określone są w rozdziale II Przedmiot 

zamówienia, pkt 4 SOPZ tj.: 

• „Handel zagraniczny oraz bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie 

podkarpackim w latach 2013-2019”, 

• „Gospodarka województwa podkarpackiego wobec wyzwań Przemysłu 4.0”, 

• „Ekspertyza nt. systemu innowacyjności w województwie z uwzględnieniem pozycji 

samorządu WP oraz jego jednostek organizacyjnych i spółek”, 

• „Raport z monitoringu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego 

na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3)”. 

 

Zgodnie z rozdziałem III. Założenia metodologiczne, pkt.2 SOPZ „Wykonawca zobowiązany 

będzie do przedstawienia w ofercie raportu metodologicznego, podlegającego ocenie przy 

wyborze najkorzystniejszej oferty, który powinien zawierać: 

a) główne założenia i szczegółową koncepcję realizacji zamówienia; 

b) przedstawienie i opis metod/technik zastosowanych w realizacji zamówienia, w tym 

wykaz materiałów źródłowych; 

c) zasady współpracy i konsultacji dokumentów z Zamawiającym, w tym powołanym przez 

Zamawiającego Zespołem Roboczym ds. opracowania RSI WP na lata 2021-2030 oraz zakres 

spotkań; 

d) listę członków Zespołu Eksperckiego wraz z podziałem kompetencji; 

e) opis struktury i koncepcji opracowania dokumentu zaktualizowanej RSI WP na lata 

2021-2030.” 

 

Raport metodologiczny powinien zawierać m.in. propozycję badań ilościowych/jakościowych 

(innych niż panele inteligentnych  specjalizacji) jakie Wykonawca planuje zrealizować,  

z uwzględnieniem proponowanych badań/prac określonych w „Raporcie dotyczącym 

przeglądu oraz przygotowania założeń do aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji 

Województwa Podkarpackiego na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3)”. 

 

Pytanie nr 3. 

Jeżeli Zamawiający oczekuje, że w ramach niniejszego zamówienia Wykonawca przeprowadzi 

własne badania ilościowe/jakościowe pozwalające na zebranie danych  

o charakterze diagnostycznym to ich zakres może być bardzo zróżnicowany i zależeć będzie 

przede wszystkim od wielkości budżetu jaką Zamawiający dysponuje na realizację 

zamówienia. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o udostępnienie tej informacji 

lub wskazanie jakie są rezultaty przeprowadzonego rozeznania rynku tj. jakie szacunki 

dotyczące kosztu realizacji Zamówienia przedstawili potencjalni Wykonawcy? 

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy PZP bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje 

kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

 



 
Pytanie nr 4. 

Zgodnie z OPZ rolą Wykonawcy jest współudział w sporządzeniu specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia dla zadań zlecanych wykonawcom zewnętrznym w procesie tworzenia 

nowej Regionalnej Strategii Innowacji na lata 2021-2030. Prosimy o doprecyzowanie o jakie 

zadania chodzi i jakiego rodzaju dokumenty będą stanowiły przedmiot eksperckiej oceny. 

Jednocześnie prosimy o określenie maksymalnej liczby specyfikacji, przy których tworzeniu 

Wykonawca będzie musiał uczestniczyć. Bez tej informacji nie jest możliwe określenie kwoty 

realizacji zamówienia. 

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z rozdziałem II. Przedmiot zamówienia pkt. 4  w SOPZ - Wykonawca będzie 

zobowiązany do przedstawienia pisemnych opinii uwzględniających szczególnie wskazanie 

wymaganych zmian w ocenianych opracowaniach. 

 

Poprzez „współudział  w sporządzaniu specyfikacji istotnych warunków” zamówienia należy 

rozumieć pomoc przy sporządzeniu Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia, poprzez 

wyrażenie pisemnej opinii czy m.in. cele, zakres i zaproponowana forma realizacji badania, 

które zlecone zostanie wykonawcy zewnętrznemu jest wystarczająca aby efekty danego 

badania można było wykorzystać przy opracowaniu „Regionalnej Strategii Innowacji 

Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2030” lub zaproponowanie własnych propozycji 

zapisów w SOPZ.  

 

Poprzez „ocenę dokumentu” należy rozumieć wyrażenie pisemnej opinii tj. eksperckiej oceny 

dokumentów przygotowanych przez wykonawców zewnętrznych pod kątem zgodności  

z zapisami umów oraz rzetelności ich wykonania, z uwzględnieniem zapisów Szczegółowego 

Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz osiągnięcia zakładanych celów badania.   

 

Zakres tego zadania obejmuje maksymalnie 6 badań (tj. 4 niżej wymienione badania oraz 

maksymalnie 2 dodatkowe badanie). 

• „Handel zagraniczny oraz bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie 

podkarpackim w latach 2013-2019” (ocena dokumentu); 

• „Gospodarka województwa podkarpackiego wobec wyzwań Przemysłu 4.0” (ocena 

dokumentu); 

• „Ekspertyza nt. systemu innowacyjności w województwie z uwzględnieniem pozycji 

samorządu WP oraz jego jednostek organizacyjnych i spółek” (współudział w sporządzeniu 

SOPZ, ocena dokumentu); 

• „Raport z monitoringu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego 

na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3)” (współudział w sporządzeniu SOPZ, ocena 

dokumentu). 

 

Pytanie nr 5. 

Zgodnie z OPZ w trakcie prac nad diagnozą Wykonawca zobowiązany będzie do 

uwzględnienia działań zmierzających do weryfikacji potencjału gospodarczego województwa 

podkarpackiego pod kątem wyłonienia nisz rynkowych (obszarów eksperymentowania), 

mogących stanowić potencjalne nowe regionalne inteligentne specjalizacje. Czy Zamawiający 

we własnym zakresie podejmował jakieś działania dotyczące identyfikacji nowych nisz 

rynkowych, z których wynikami Wykonawca mógłby się zapoznać? 

 

 

 



 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający zrealizował niżej wymienione badania, które mogą okazać się pomocne przy 

identyfikacji nowych nisz rynkowych: 

 Raport z potrzeb inwestycyjnych przedsiębiorstw, 

 Monitoring Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na rzecz 

inteligentnej specjalizacji (RIS3), 

 Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego, 

 Wiodące branże województwa podkarpackiego - inteligentne specjalizacje 2018 

 Raport z realizacji Strategii rozwoju województwa - Podkarpackie 2020 za okres 2013-

2016 z odniesieniem do nowych elementów modelu programowania polityki rozwoju 

Ponadto Wykonawcy udostępnione zostaną sprawozdania ze zrealizowanych Paneli 

Inteligentnych Specjalizacji Województwa Podkarpackiego.  

 

Pytanie nr 6. 

W związku z zadanymi pytaniami, wypadającym 11-go czerwca dniem wolnym od pracy a 

także brakiem możliwości złożenia oferty drogą elektroniczną (co oznacza konieczność jej 

wcześniejszego przygotowania i nadania pocztą) zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu 

składania ofert. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie. 

 


