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Sędziszów, 2019-04-24
-wszyscy uczestnicy postępowania-

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Sędziszów”.

Zamawiający tj. Gmina Sędziszów, ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów działając
zgodnie art. 38 ust. 1, 1a, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, w związku ze
złożonym pytaniem wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Sędziszów”:
Pytanie nr 1:
W dziale X specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający określa kryteria oceny
ofert, gdzie w punkcie 2 pisze:
„Maksymalna liczba punktów - 20
Liczba punktów w kryterium „Czas rozpatrzenia reklamacji” (R) będzie przyznawana
w następujący sposób:
1) czas rozpatrzenia reklamacji w przedziale od 49 godzin do 72 godzin od momentu zgłoszenia
- 0 punktów,
2) czas rozpatrzenia reklamacji w przedziale od 25 godzin do 48 godzin od momentu zgłoszenia
- 10 punktów,
3) czas rozpatrzenia reklamacji w przedziale od 1 godziny do 24 godzin od momentu zgłoszenia
- 20 punktów.
Jeżeli Wykonawca nie określi w ofercie czasu rozpatrzenia reklamacji Zamawiający uzna, iż
oferuje czas w przedziale od 49 godzin do 72 godziny od momentu zgłoszenia i przyzna ofercie
0 punktów w tym kryterium. Zamawiający nie dopuszcza czasu rozpatrzenia reklamacji

dłuższego niż 72 godziny. Oferta oferująca czas rozpatrzenia reklamacji dłuższy niż 72 godziny
zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ.”
Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający ma na uwadze, pisząc o „czasie rozpatrzenia
reklamacji” - czy chodzi jedynie o sprawdzenie jej zasadności, czy też w przypadku, gdy
reklamacja faktycznie jest zasadna o czas, w którym należy również tą reklamację zrealizować?
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że zapis „czas rozpatrzenia reklamacji” oznacza czas niezbędny na
rozpatrzenie reklamacji tj. sprawdzenie jej zasadności a w przypadku, gdy reklamacja faktycznie
jest zasadna czas, w którym należy również tą reklamację zrealizować w zadeklarowanym przez
Wykonawcę przedziale czasowym. Na potwierdzenie usunięcia reklamacji Zamawiający może
zażądać wglądu do systemu monitorującego bądź wydruku GPS.

Powyższa odpowiedź na pytanie staje się częścią SIWZ wraz z załącznikami wiążącą dla
Wykonawcy. Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższą odpowiedź podczas
sporządzania ofert w tym wypełniania załączników i druków.
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