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Stryków, dnia 28.08.2019 r.
IZP.271.45.2019

Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. ”Odbieranie i
zagospodarowanie zmieszanych oraz selektywnie zebranych odpadów komunalnych z terenu
Gminy Stryków” ogłoszenie o zamówieniu 2019/S 156-385295 z dnia 14.08.2019 r.
Pytanie nr 1:
Zastrzeżenia do SOPZ § 2 punkt 2
Wnoszę o zmianę ww. punktu, tak aby istniała możliwość wysyłania raportów w formie
elektronicznej, podpisanej podpisem kwalifikowanym lub przez profil zaufany epuap.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy §2 pkt 2 SOPZ, zgodnie z którym: „Wykonawca sporządza
Kompletny Raport, to jest spełniający wymagania z ust. 1 w formie pisemnej”.
W świetle brzmienia art. 781 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2019
r., poz. 1145 ze zm.):
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli
w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli
złożonym w formie pisemnej.
Tym samym Zamawiający dopuszcza możliwość wysyłania raportów w postaci elektronicznej
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Raporty złożone w takiej formie będą
uznawane jako zachowujące formę pisemną. Na marginesie należy wskazać, że posiadanie
kwalifikowanego podpisu elektronicznego jest niezbędne w celu złożenia ważnej oferty na
realizację przedmiotowego zadania.
Natomiast wysyłanie raportów w formie elektronicznej przez profil zaufany epuap nie spełnia
wymogu zachowania formy pisemnej (w przypadku braku podpisu kwalifikowanego).
Pytanie nr 2:
Zastrzeżenia do SOPZ § 2 punkt 4
Zamawiający wymaga obowiązku przechowywania nagrań ze wszystkich tras pojazdów przez okres
6 miesięcy. W naszej ocenie, tak długie przechowywanie nagrań będzie powodowało niepotrzebne
zwiększenie kosztów. Wszelkie reklamacje dotyczące odbioru odpadów pojawiają się w przeciągu
maksymalnie tygodnia od daty planowanego odbioru. Wnoszę o skrócenie czasu przetrzymywania
nagrań do 1 miesiąca.
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Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko i wymaga od Wykonawcy przechowywania zapisu
przebytych tras ze wszystkich pojazdów z ostatnich 6 miesięcy i udostępnienia ich na każde
żądanie Zamawiającego.

Z poważaniem
Witold Kosmowski
Burmistrz Strykowa

Strona 2 z 2

