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Wykonawcy, uczestniczący
w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na wykonanie badania ewaluacyjnego projektu
„Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej” realizowanego przez Uczelnię w
latach 2008-2015 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Szanowni Państwo,
Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078, Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13 i Nr 28,
poz. 143), zwaną dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający przedstawia wszystkim Wykonawcom
uczestniczącym w postępowaniu treść pytań oraz odpowiedzi dotyczące treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia (SIWZ).
WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ
Pytanie nr 1
Uprzejmie proszę o sprecyzowanie treści rozdz. IV pkt I.1.2 SIWZ, tj. wyjaśnienie, czy Zamawiający
jako spełniającego warunek posiadania wiedzy i doświadczenia uzna Wykonawcę, który wykaże,
że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert przeprowadził w sumie
5 badań ewaluacyjnych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
z zastosowaniem interpretacji danych ilościowych i jakościowych, przy czym wartość każdego
z ewaluowanych projektów wynosiła min. 150 000 PLN brutto.
Odpowiedź nr 1
Zamawiający w Rozdziale IV podrozdziale I pkt. 1 określił warunki, jakie muszą spełnić Wykonawcy
ubiegający się o udzielenie zamówienia, w tym m. in. w ppkt. 2) warunek Posiadania wiedzy
i doświadczenia, tj:
„Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie (w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych uwzględniane są również nadal wykonywane), przeprowadził
w sumie co najmniej 5 badań ewaluacyjnych i/lub badań społecznych projektów
finansowanych/współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej lub z innych
środków publicznych z zastosowaniem analizy statystycznej lub interpretacji danych ilościowych
i jakościowych o minimalnej wartości 150 000,00 PLN brutto każde”
Zamawiający jako spełniającego warunek posiadania wiedzy i doświadczenia uzna Wykonawcę, który
wykaże spełnianie ww. warunku, określonego przez Zamawiającego w SIWZ.
Pytanie nr 2
W związku z faktem, iż Projekt „Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej” realizowany jest
od września 2008 r., a jego zakończenie planowane jest na marzec 2015 r. uprzejmie prosimy
o udzielenie odpowiedzi na pytanie:
Czy na etapie niniejszego postępowania przetargowego Zamawiający dysponuje oraz czy udostępni
raporty cząstkowe, raporty końcowe, podsumowujące i inne, które powstały w związku
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z prowadzonym pracami badawczymi w ramach Projektu „Program Rozwojowy Politechniki
Warszawskiej”? Ile jest takich raportów? Jakie są tytuły tych raportów? Czy raporty te mogą być
udostępnione w wersji elektronicznej?
Odpowiedź nr 2
Zamawiający informuje, iż na etapie niniejszego postępowania przetargowego dysponuje raportami,
które powstały w związku z prowadzonymi pracami badawczymi w ramach Projektu „Program
Rozwojowy Politechniki Warszawskiej”.
Rodzaj posiadanych raportów, ich liczba oraz treść i tytuły zostaną udostępnione, w uzgodnionej
formie, jedynie Wykonawcy, z którym, w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania
przetargowego, zostanie zawarta Umowa w sprawie zamówienia publicznego.

Zamawiający informuje, iż termin składania ofert ustalony na dzień 10 maja 2011 r. o godz. 10:30
oraz otwarcia ofert tego samego dnia o godz. 11:00, nie ulega zmianie.

Z poważaniem,
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