
 

 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 

 

Opole, dnia 12.01.2023 r. 

 

Zamawiający: 

Województwo Opolskie z siedzibą:  

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 

ul. Piastowska 14, 45 – 082 Opole 

  

Postępowanie nr DOA-ZP.272.56.2022 

 

 

 

 Wszyscy uczestnicy postępowania 

 
 
 

Dotyczy: : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym bez negocjacji na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy pn.: „Ewaluacja Regionalnych 

Programów Zdrowotnych realizowanych w województwie opolskim”. 

 

Pytania dotyczące wyjaśnień treści SWZ i odpowiedzi Zamawiającego 

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu 

 

Zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.  

z 2022 r. poz. 1710, t.j. z późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp Zamawiający informuje, iż Wykonawca 

zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.  

Wniosek wpłynął w dniu 11.01.2023r. tj. po upływie ustawowo wyznaczonego terminu - później 

niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert, jednak Zamawiający udzieli odpowiedzi. 

 

Zgodnie z art. 284 ust. 6 PZP treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez 

ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.  

 

 

 



Pytania Wykonawcy z dnia 11.01.2023r.: 

„(…) W Specyfikacji Warunków Zamówienia Zamawiający wskazuje, iż warunkiem niezbędnym do 

spełnienia i wzięcia udziału w postępowaniu jest warunek:  

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się doświadczeniem należytego wykonania, w 

okresie ostatnich siedmiu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie dwóch usług w całości polegających na realizacji 

badania/ewaluacji/analizy/ekspertyzy w obszarze oceny wpływu krajowych i/lub regionalnych 

polityk publicznych z zakresu zdrowia ludności (np. krajowych/regionalnych programów 

zdrowotnych) na sytuację w obszarze zdrowia (tj. zmianę stanu zdrowia ludności w 

kraju/regionie/regionach i/lub zmiany w obszarze funkcjonowania systemu ochrony zdrowia i 

usług zdrowotnych dla ludności w kraju/regionie/regionach) o wartości co najmniej 50 tys. zł 

brutto każda.  

Zamawiający wymaga wykazania doświadczenia w realizacji badań w całości dotyczących zakresu 

zdrowia, tym samym zawęża grono potencjalnych Wykonawców, którzy mogliby złożyć 

atrakcyjną merytorycznie ofertę. (…) posiada w swoim portfolio badania, które obejmowały 

tematykę obszaru zdrowia (wpływu regionalnych polityk publicznych z zakresu zdrowia ludności, 

w tym regionalnych programów zdrowotnych, na sytuację w obszarze zdrowia), ale obszar ten 

stanowił jeden z kilku obszarów większego badania (np. badanie dotyczące wpływu wsparcia na 

rynek pracy, gdzie uczestnictwo w programach zdrowotnych było jednym z czterech obszarów 

badania, obok wsparcia zatrudnienia osób pozostających bez pracy, promocji przedsiębiorczości i 

funkcjonowania systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3). Dla każdego obszaru tworzony był 

podzespół badawczy oraz narzędzia badawcze. W swoich ewaluacjach (…) opisywała w zakresie 

wsparcia obszaru zdrowia cele i pytania badawcze tożsame z przedstawionymi w OPZ niniejszego 

postępowania. W podobnych postępowaniach przetargowych, Zamawiający nie wymagali aby 

usługi dotyczyły wyłącznie obszaru zdrowia, choć wymóg doświadczenia w tym obszarze był 

formułowany w stosunku do zespołu badawczego np.:  

- Ocena efektów wsparcia Regionalnych Programów Polityki Zdrowotnej wdrażanych w 

województwie podlaskim;  

- Ewaluacja efektów wdrożenia Regionalnych Programów Zdrowotnych zrealizowanych w ramach 

RPO WM na lata 2014-2020.  

Prosimy o doprecyzowanie opisu warunku przystąpienia do postępowania przetargowego, 

który pozwoliłby na wzięcie udziału w przetargu i nie zaburzałby uczciwej konkurencji na 

rynku. Zgodnie z art. 16 ust.1 PZP zamawiający ma obowiązek przygotowania i 

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie 

uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami 

proporcjonalności i przejrzystości.  

Ponadto, mając na uwadze powyższe kwestie, kluczowe dla przygotowania oferty merytorycznej 

wysokiej jakości i spełniającej oczekiwania Zamawiającego, zwracamy się z prośbą o zmianę 

terminu składania ofert (…)”. 

 

Na podstawie art. 284 ust. 3 PZP,  jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym 

mowa w ust. 2, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich 

zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania 



i złożenia ofert gdyż zgodnie z art. 286 ust. 1 PZP w uzasadnionych przypadkach Zamawiający 

może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ. 

 

W związku z powyższym Zamawiający przedłuża terminy niżej wymienione w SWZ oraz 

dokumentach zamówienia: 

 

Dotychczasowy termin związania ofertą określony w pkt. XI. SWZ, zostaje przedłużony  

do dnia:  17.02.2023r. 

 

Dotychczasowy termin składania ofert określony w pkt. XIII. SWZ zostaje przedłużony do dnia:  

19.01.2023r. do godziny 09:00. 

 

Dotychczasowy termin otwarcia ofert określony w pkt. XIV. SWZ zostaje przedłużony do dnia:  

19.01.2023r godz. 09:30   

 

Zmianie ulega treść Ogłoszenia o zamówieniu nr 2022/BZP 00526608/01 z dnia 2022-12-30 w 

Sekcji VIII pkt 8.1), 8.3), 8.4). 

 

 
Z upoważnienia Zarządu Województwa Opolskiego 

 
 /podpis nieczytelny/ 

Anna Kurdej-Michniewicz 
Z-ca Dyrektora Departamentu  

Organizacyjno - Administracyjnego 
       ……………………………………………………….. 

Kierownik zamawiającego lub osoba 

upoważniona do podejmowania czynności  

w jego imieniu 


