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BZP.272.61.2021 

 

 

Wykonawcy 

(uczestnicy postępowania) 

 

 

Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

na realizację badania ewaluacyjnego pn. „Ocena wpływu wsparcia RPOWP 2014-2020 

na rozwój usług i infrastruktury społecznej”, nr BZP.272.61.2021 wpłynęło pytanie, 

którego treść wraz z odpowiedzią przekazuję poniżej: 

 

Pytanie:  

„Szanowni Państwo, zwracamy się z pytaniem, jak należy intepretować zapis pkt. 4 SOPZ 

"Harmonogram" ppkt. d) Wykonawca przekaże do odbioru końcowego ostateczną wersję 

raportu końcowego w wersji elektronicznej, w terminie do 120 dni od dnia podpisania 

umowy. Czy wersja raportu przekazana w terminie 120 dni jest wersją, do której Wykonawca 

nie może już wprowadzić poprawek np. po warsztacie rekomendacyjnym? (ppkt. f)” 

 

 

Odpowiedź:  

W terminie 120 dni od podpisania Umowy, Wykonawca przekazuje ostateczną wersję raportu 

końcowego do odbioru, tzn. pełną i kompletną wersję raportu, zgodnie z wymaganiami 

określonymi w OPZ (pkt. 3.2.3). Następnie, zgodnie § 4 ust. 2 pkt 5) Umowy, Zamawiający 

ma 14 dni roboczych na ocenę przedstawionej wersji raportu końcowego. W terminie 

przewidzianym na ocenę, nie później niż 7 dnia roboczego od przekazania Zamawiającemu 

ostatecznej wersji raportu końcowego przeprowadzany jest warsztat rekomendacyjny. 

Warsztat służy weryfikacji wniosków i rekomendacji z badania, sformułowanych w raporcie 

końcowym, pod kątem ich zasadności i możliwości wdrożenia.  

 

Następnie Zamawiający: 

– przekazuje Wykonawcy protokół odbioru końcowego, lub 



     

– przekazuje Wykonawcy protokół rozbieżności, jeżeli Zamawiający zidentyfikował 

w raporcie końcowym błędy świadczące o niezgodności z Umową i opisem 

przedmiotu zamówienia i/lub konieczność uwzględnienia w raporcie uzgodnień 

z warsztatu rekomendacyjnego. 

 

Uwagi przedstawione w protokole rozbieżności, Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić, 

w terminie ustalonym z Zamawiającym, nie krótszym niż 5 dni roboczych lub pozostawia 

treść raportu, wniosków i rekomendacji w poprzednim kształcie, argumentując 

Zamawiającemu swój punkt widzenia. 

 

Mając na uwadze powyższe, ostateczna wersja raportu przekazywana w ciągu 120 dni 

od dnia podpisania umowy będzie wersją ostateczną tylko w sytuacji, gdy Zamawiający 

nie zgłosi do raportu żadnych uwag. W przypadku uwag lub zastrzeżeń do raportu 

sporządzany jest protokół rozbieżności, w którym Wykonawca ma określony czas 

na poprawę dokumentu i przesłanie ponownie poprawionej wersji oraz uwzględnienie 

poprawek zasugerowanych w trakcie warsztatu rekomendacyjnego. 

 

 

 

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA 

               Marian Malinowski 

Dyrektor Biura Zamówień Publicznych 

                                                                                 /podpisano elektronicznie/ 
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