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DPR-I-2.433.8.2017                                                               Poznań, dnia 7 grudnia 2018r. 

 

 

                           

 

 

                                                     Wykonawcy zainteresowani postępowaniem/ 

                                                                    strona internetowa Zamawiającego 
 

 

 

dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Wykonanie usługi badania ewaluacyjnego                      

pn. Ewaluacja Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020” 

 

 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI (WYJAŚNIENIA) 

I PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

Zamawiający informuje, że do SIWZ w wymienionym wyżej postępowaniu zostały 

złożone pytania. W związku z tym, zgodnie  z  art. 38 ust. 1 pkt. 3, ust. 2 i ust. 4 ustawy                    

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r.,                 

poz. 1986 ze zm.), Zamawiający przekazuje treść pytań wraz z udzielonymi przez 

Zamawiającego odpowiedziami i nowym, przedłużonym terminem składania i otwarcia ofert.  

 

Pytanie: 

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie, czy w przetargu „Wykonanie usługi badania 

ewaluacyjnego pn. Ewaluacja Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata                   

2015-2020” kryterium oceny ofert „Zatrudnienie w Zespole badawczym dodatkowej osoby lub 

osób” będzie spełnione, jeśli będzie ono zrealizowane na cały okres trwania projektu poprzez 

zawarcie umowy o dzieło/pracy autorskiej? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie określił w Kryteriach oceny ofert, że dana osoba ma zostać zatrudniona                      

na podstawie umowy o pracę.  

 

Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy wymaga jedynie zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy, przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osoby 

lub osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: 

koordynacja i bieżąca kontrola prawidłowej realizacji badań ilościowych (w tym próby 

badawczej)  prowadzonych w ramach realizacji wszystkich badań ilościowych w okresie 

trwania zamówienia. Zamawiający wskazał powyższy wymóg w Rozdziale III ust. 6 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
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Dopuszcza się więc możliwość zatrudnienia dodatkowej osoby spełniającej warunki określone 

w Kryteriach oceny ofert poprzez zawarcie umowy o dzieło/pracy autorskiej, ponieważ                               

ta dodatkowa osoba nie wykonuje czynności, o których mowa w Rozdziale III ust. 6 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.   

 

 

 

 

Niniejsze wyjaśnienia do SIWZ stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia i są wiążące przy składaniu ofert. 

 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż przesuwa termin składania i otwarcia ofert z: 

11.12.2018r. godz. 10.00 (składanie ofert) 

11.12.2018r. godz. 10.15 (otwarcie ofert) 

na: 

14.12.2018r. godz. 10.00 (składanie ofert) 

14.12.2018r. godz. 10.15 (otwarcie ofert) 

 

 

 

 

Grzegorz Potrzebowski 

           Dyrektor 

Departamentu Polityki Regionalnej 

 


