
 
 

 
 

Zamawiający:                                                                                                            Rzeszów, dn. 27.08.2021 r. 
Podkarpackie Centrum Innowacji sp. z o. o. 
ul. Lenartowicza 4 
25-051 Rzeszów 
 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy Pzp, nr PCI-6DZP.40.14.2021.PBR na: 

Świadczenie usługi merytorycznej oceny wniosków w ramach III naboru do Programu 

grantowego w celu realizacji projektu „Podkarpackie Centrum Innowacji. 

Podkarpackie Centrum Innowacji sp. z o.o. informuje, że w przedmiotowym postępowaniu  

w dniu 26.08.2021 r. zostało złożone pytanie dotyczące treści Specyfikacji Warunków 

Zamówienia zwanej dalej „SWZ". W związku z powyższym pozostając w dyspozycji art. 284 ust. 2 

oraz ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (DZ.U.2019, poz. 

2019 ze zm.), Zamawiający udostępnia na stronie internetowej treść pytań wraz z wyjaśnieniami. 

 
Pytanie nr 15: 
Zgłaszam sprzeciw do ograniczenia możliwości oceny tylko do jednej dyscypliny. Takie 

ograniczenie jest nieuzasadnione i sprzeczne np. z ustawą o szkolnictwie wyższym. Obecnie 

istnieje możliwość dla pracownika naukowego reprezentacji kilku dyscyplin naukowych 

odpowiadających dyscyplinom podanym przez Państwa. Np. w moim przypadku reprezentuje 

dyscyplinę Automatyka, elektrotechnika i elektronika a także Inżynieria mechaniczna. Posiadam 

ogromny dorobek naukowy i doświadczenie w ocenie projektów w co najmniej trzech 

zaproponowanych przez Państwa dyscyplinach. Ograniczenie wskazane przez Państwa jest 

niejasne i zupełnie nieuzasadnione. 

 
Odpowiedź na pytanie nr 15: 
Zamawiający postawił w p. IV.5 SWZ wymóg uczestnictwa jednego eksperta w ocenie wniosków 

w tylko jednej dziedzinie ze względu na: 

1) Podział tematyczny projektów składanych w ramach Programu grantowego Zamawiającego  

opiera się na katalogu dziedzin określonym specjalnie na potrzeby niniejszego 

konkursu. Zawarte w nim dziedziny tematyczne nie są tożsame z dziedzinami czy 

dyscyplinami naukowymi określonymi w "Klasyfikacji dziedzin nauki i dyscyplin naukowych 

oraz dyscyplin artystycznych" będącej załącznikiem do obowiązującego Rozporządzenia 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 20.09.2018 r. (https://sip.lex.pl/akty-

prawne/dzu-dziennik-ustaw/dziedziny-nauki-i-dyscypliny-naukowe-oraz-dyscypliny-

artystyczne-18758142). Sposób podziału, zakres jak i nazewnictwo dziedzin tematycznych 

określonych przez Zamawiającego jest zupełnie inny i obejmuje: 

- Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), 

- Efektywność energetyczną i odnawialne źródła energii, 

- Transport oraz motoryzację, 

- Edukację oraz kulturę, 

-  Turystykę 

- Ochronę zdrowia oraz technologie medyczne, 

- Biogospodarkę oraz żywność, 

- Zaawansowane materiały oraz narzędzia. 

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/dziedziny-nauki-i-dyscypliny-naukowe-oraz-dyscypliny-artystyczne-18758142
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/dziedziny-nauki-i-dyscypliny-naukowe-oraz-dyscypliny-artystyczne-18758142
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/dziedziny-nauki-i-dyscypliny-naukowe-oraz-dyscypliny-artystyczne-18758142


 
 

 
 

2) Przyjęte regulacje odpowiadają specyfice konkursów grantowych Zamawiającego, które nie 

zakładają ograniczenia w tematyce składanych projektów B+R. Projekt przyporządkowany do 

danej, przyjętej na potrzeby konkursu dziedziny tematycznej, może zakładać wykorzystanie 

różnorodnych technologii, rozwiązań i kierunków prac B+R. Dzięki temu, oceniający go 

ekspert może wykorzystać szerokie doświadczenie i wiedzę z różnorodnych dziedzin  

i dyscyplin naukowych określonych we wspomnianej wyżej „Klasyfikacji dziedzin nauki….”  

3) Uzasadnienie dla wprowadzenia przyjętego podziału tematycznego wniosków i zasad ich 

oceny jest wynikiem analiz i pracy specjalistów opracowujących Program grantowy 

Zamawiającego. Podobne regulacje obowiązywały w ramach dwóch poprzednich edycji 

konkursu. Ze względu na finansowanie Programu grantowego Zamawiającego ze środków 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, jest on zgodny  

z regulacjami obowiązującymi dla tego źródła finansowania (przyjęte zasady zostały 

zaakceptowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego). 

4) Podsumowując: przyjęta zasada przyporządkowania eksperta do jednej dziedziny tematycznej 

określonej w przedmiotowym konkursie nie ogranicza możliwości wykorzystania wiedzy  

z różnorodnych dyscyplin naukowych i nie stoi w sprzeczności z żadnymi odgórnymi 

regulacjami. Określenie katalogu dziedzin tematycznych oraz zasad przyporządkowania 

ekspertów do wniosków o danej tematyce leży w gestii Operatora konkursu (Zamawiającego), 

jako podmiotu odpowiedzialnego za zapewnienie sprawnej, rzetelnej i profesjonalnej oceny 

składanych wniosków. Zamawiający nie przewiduje zmiany przyjętych zasad.  

 

Informujemy, że Wykonawca wskazuje ekspertów indywidualnych w danej dziedzinie  

w składanym wraz z ofertą załączniku nr 5 - "wykaz personelu”. 

Równocześnie informujemy, że przysługujące Wykonawcy środki ochrony prawnej zostały 

zawarte w rozdziale XXIV SWZ. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1) Strona internetowa, 
2) a/a 


