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1 NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Urząd Transportu Kolejowego 

02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 134 

tel.: (0‐22) 749 14 00, fax: (0‐22) 749 14 01 

e‐mail: zamowieniapubliczne@utk.gov.pl, 

strona internetowa: www.utk.gov.pl 

2 TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), dalej w skrócie jako „p.z.p.” 

3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

3.1 Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe uporządkowanie, ewidencjonowanie i przekazanie do archiwum 

zakładowego dokumentacji aktowej stanowiącej materiał archiwalny (kat. A) w szacunkowej ilość 184 mb. 

3.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia, zwany dalej jako „OPZ”, 

stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia o zamówieniu zwanego dalej „Ogłoszeniem”. 

3.3 Opis szczegółowych zasad oraz warunków realizacji umowy, zawiera wzór umowy, stanowiący Załączniki nr 7 

do Ogłoszenia. 

3.4 Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  

− 79995100-6 (Usługi archiwizacyjne), 

3.5 Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę. 

4 TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

4.1 Termin realizacji – 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy.  

5 WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

5.1 O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy którzy: 

5.1.1 Nie podlegają wykluczeniu; 

5.1.2 Spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Warunek 

zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową 

na kwotę nie mniejszą niż 150 000,00 PLN (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych); 

5.1.3 Spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej. Warunek 

zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że: 

5.1.3.1 dysponuje niżej wymienionymi osobami, które wyznaczy do realizacji: 

1) archiwista koordynator – minimum jedna (1) osoba, posiadająca co najmniej: 

a. wykształcenie wyższe, 

b. wykształcenie specjalistyczne zgodne z rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia  

1 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia rodzaju wykształcenia uznanego za 

specjalistyczne oraz dokumentów potwierdzających posiadanie praktyki 

zawodowej, wymaganych od osób wykonujących niektóre czynności związane  

z dokumentacją osobową i płacową pracodawców (Dz. U. nr 68 poz. 596), 

c. co najmniej jeden (1) rok doświadczenia zawodowego związanego z archiwizacją 
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dokumentów. 

2) archiwista – minimum dwie (2) osoby, posiadające co najmniej: 

a. wykształcenie specjalistyczne zgodne z rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia  

1 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia rodzaju wykształcenia uznanego za 

specjalistyczne oraz dokumentów potwierdzających posiadanie praktyki 

zawodowej, wymaganych od osób wykonujących niektóre czynności związane  

z dokumentacją osobową i płacową pracodawców (Dz. U. nr 68 poz. 596), 

b. co najmniej sześć (6) miesięcy doświadczenia zawodowego związanego  

z archiwizacją dokumentów. 

5.1.3.2 posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert, wykonał należycie co najmniej 2 zamówienia, których przedmiot 

obejmował porządkowanie dokumentacji aktowej stanowiącej materiały archiwalne (kat. A)  

z czego jedno zamówienie dotyczyło ilości co najmniej 100 mb porządkowanej dokumentacji 

aktowej. 

5.2 W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu przedstawi 

dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający przeliczy je na złoty polski. 

Do przeliczenia zostanie zastosowany wyliczony i ogłoszony przez Narodowy Bank Polski kurs średni waluty na 

dzień zakończenia realizacji zamówienia potwierdzającego posiadanie stosownego doświadczenia. 

5.3 Wykonawca winien samodzielnie spełnić warunki udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem pkt. 5.4. 

5.4 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z nich musi wykazać brak 

podstaw do wykluczenia, natomiast spełnianie warunków udziału, wskazanych w pkt 5.1.2 i 5.1.3, Wykonawcy mogą 

wykazać łącznie. 

5.5 Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego.  

5.6 Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia” w oparciu 

o wymagane w Ogłoszeniu dokumenty, wykazy i oświadczenia. Z treści załączonych dokumentów, wykazów 

i oświadczeń musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

5.7 Zamawiający nie będzie wzywał do uzupełnienia dokumentów. Oferta Wykonawcy, który nie wykaże spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu lub złoży ofertę niezgodnie z postanowieniami Ogłoszenia nie będzie brana pod 

uwagę przy ocenie ofert. 

6 PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

6.1 Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, wobec którego zachodzą przesłanki wymienione we wzorze 

oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 3 do Ogłoszenia. 

6.2 Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym 

przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację 

jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia  

15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 poz. 1574 z późn. zm.) lub którego upadłość 

ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 

postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba 

że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 2171 z późn. zm.). 
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7 WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 

7.1 Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym 

w Załącznikach nr 3 i 4 do Ogłoszenia. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, 

że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

7.2 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia wymienione w pkt. 7.1 

składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

7.3 Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, 

do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 3 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących 

oświadczeń i dokumentów: 

7.3.1 Wykaz usług wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie, potwierdzający spełnienie 

warunku opisanego w pkt. 5.1.3.2 (Załącznik nr 5 do Ogłoszenia). 

7.3.2 Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość 

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, opisaną w pkt 5.1.2 w okresie nie 

wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. 

7.3.3 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 

229), z innymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 

Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

7.3.4 Certyfikaty potwierdzające spełnienie wymagań normy PN-EN ISO 9706:2001 dla teczek i pudeł 

archiwizacyjnych, przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia. 

7.4 Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

8 INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ 
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH 
DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

8.1 W postępowaniu o udzielenie zamówienia wszelką korespondencję Wykonawcy przekazują faksem, pisemnie lub 

drogą elektroniczną na adres e-mail zamowieniapubliczne@utk.gov.pl 

8.2 Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym wszelkich oświadczeń i dokumentów 

wymienionych w rozdziale 7.1 dla których prawodawca przewidział wyłącznie formę pisemną oraz pełnomocnictwa. 

8.3 W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca powinien posługiwać się numerem sprawy określonym 

w Ogłoszeniu. 

8.4 Każda ze stron na żądanie drugiej potwierdza fakt otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji, 

otrzymanych za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej. 

8.5 Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Adam Szymański. 

9 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

10 TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

10.1 Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz  

z upływem terminu składania ofert. 



 

  

 

 

OOZ: BAF-WZPL.250.2.2017– str. 5 

10.2 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą. 

11 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY 

11.1 Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 

11.1.1 wypełniony Formularz Ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 

do Ogłoszenia, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę 

oferty brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, oświadczenie o okresie związania 

ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień Ogłoszenia i wzoru umowy bez zastrzeżeń, 

11.1.2 oświadczenia wymagane w pkt. 7.1, 

11.1.3 wykaz osób (Załącznik nr 6 do Ogłoszenia), 

11.1.4 Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez 

notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich 

podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. 

11.2 Oferta powinna być sporządzona: w formie pisemnej, w języku polskim oraz podpisana przez osobę upoważnioną 

do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 

11.3 W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę 

niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne 

pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 

11.4 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski. 

11.5 Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie 

większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 

11.6 Treść złożonej oferty musi odpowiadać wymaganiom określonym w niniejszym Ogłoszeniu. 

11.7 Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

11.8 Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz 

z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona oraz zawierała spis treści. 

11.9 Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę 

podpisującą ofertę. 

11.10 Zamawiający zaleca, by składając ofertę wykorzystać do tego celu dwie koperty: jedną do zabezpieczenia oferty 

przed dostępem do jej treści, drugą do przesłania zabezpieczonej oferty. Zastosowanie dwóch kopert zwiększy 

ochronę oferty przed przypadkowym otwarciem i zapoznaniem się z jej treścią. 

Stosując powyższe zalecenia, ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej odczytanie zawartości 

bez uszkodzenia koperty. Koperta powinna być oznaczona jak niżej: 

 

Wykonawca:  
(nazwa oraz adres Wykonawcy) 

Zamawiający:  
Urząd Transportu Kolejowego 
Al. Jerozolimskie 134 
02–305 Warszawa  
Wydział Zamówień Publicznych i Logistyki 

OFERTA NA: 
Usługę archiwizacji dokumentów Urzędu Transportu Kolejowego 

Sprawa BAF-WZPL.250.2.2017 

NIE OTWIERAĆ! 
przed dniem 05.04.2017 r., godz. 11.30 
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Tak przygotowaną ofertę należy umieścić wewnątrz koperty  „transportowej” i przesłać/dostarczyć na adres siedziby 

Zamawiającego. 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe otwarcie oferty przetargowej w sytuacji niezgodnego 

z powyższym sposobu opisania ofert, jak również w przypadku nienależytego jej zabezpieczenia. 

11.11 Zamawiający informuje, że oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają 

udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 

1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane  

i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

11.12 Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone 

w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie 

od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego 

postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 

11.13 Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji lub zastrzeżenie informacji bez wykazania powodów ich zastrzeżenia jako informacje 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa skutkować będzie ich odtajnieniem. 

11.14 Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, 

że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. 

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie 

odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty 

Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną 

dołączone do oferty. 

11.15 Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie 

pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie 

„WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu 

poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą 

otwierane. 

11.16 Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści Ogłoszenia, z zastrzeżeniem możliwości dokonania poprawy 

oczywistych omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych, zostanie odrzucona. Wszelkie niejasności i obiekcje 

dotyczące treści zapisów Ogłoszenia należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert, 

zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym rozdziale. 

12 PROCEDURA UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ 

12.1 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Ogłoszenia i załączników  

z zastrzeżeniem, że wniosek wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 

wyznaczonego terminu składania oferta, a wnioski złożone po tym terminie zostaną pozostawione bez rozpoznania. 

12.2 Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania 

ofert. 

12.3 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępni na stronie BIP, na której opublikowano Ogłoszenie. 

13 MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

13.1 Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 5 kwietnia 2017 r. do godziny 11.00 w siedzibie Zamawiającego przy 

Al. Jerozolimskie 134 w Warszawie, Kancelaria Główna, 12 piętro (godzinach pracy Urzędu 8:15 – 16:15, w dni 

robocze od poniedziałku do piątku) 
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13.2 Ofertę można złożyć osobiście lub przesłać na adres: Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 

Warszawa. 

13.3 Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego 

13.4 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w dniu na który przypada termin składania ofert, o godzinie 11.30, 

w pok. nr 1340. 

13.5 Otwarcie ofert jest jawne. 

13.6 Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące 

ceny ofert. Informacje z otwarcia zostaną zamieszczone na stronie BIP, na której opublikowano Ogłoszenie. 

14 OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

14.1 Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu Ofertowym sporządzonym 

wg wzoru stanowiącego Załączniki nr 2 do Ogłoszenia łącznej ceny ofertowej brutto za realizację przedmiotu 

zamówienia. 

14.2 Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia 

zgodnie z OPZ oraz wzorem umowy określonym w Ogłoszeniu. 

14.3 Cena musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

14.4 Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie 

z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej 

ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku 

Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie 

prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, 

których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty 

podatku. 

14.5 Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę, zostaną ustalone na okres ważności Umowy i nie będą podlegały 

zmianom, z zastrzeżeniem sytuacji przewidzianych we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do Ogłoszenia. 

15 OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ 
Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

15.1 Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej wymienionych kryteriów 

   Tabela 1. Kryteria oceny ofert 

Lp. Kryterium Waga 

1. Cena 80 % 

2. Doświadczenie 20 % 

 

15.2 Kryterium: Cena. 

15.2.1 Kryterium Cena będzie rozpatrywane na podstawie łącznej ceny brutto za wykonanie całości przedmiotu 

zamówienia podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. 

15.2.2 Punkty w kryterium Cena będą obliczane na podstawie poniższego wzoru: 

�� =
��

��
×�� × 100 

gdzie: 
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KC – liczba punktów przyznanych za kryterium ceny, 

CN – najniższa cena brutto spośród złożonych i ważnych ofert, 

CB – cena brutto badanej oferty, 

WC – waga kryterium ceny. 

15.3 Kryterium: Doświadczenie. 

15.3.1 Kryterium Doświadczenie będzie rozpatrywane na podstawie doświadczenia zawodowego osób 

wymienionych w wykazie osób, stanowiącym Załącznik nr 6 do Ogłoszenia. 

15.3.2 Punktacji będzie podlegać łączny okres doświadczenia zawodowego wymienionych osób, wyszczególniony 

pod pozycją „Okres ponad wymagane minimum, podlegający ocenie punktowej” zawartą w wykazie osób, 

o którym mowa w pkt. 15.3.1 z zastrzeżeniem, że: 

15.3.2.1 maksymalny okres doświadczenia zawodowego jaki będzie podlegać punktacji w przypadku 

archiwisty koordynatora to 48 miesięcy, 

15.3.2.2 maksymalny okres doświadczenia zawodowego jaki będzie podlegać punktacji w przypadku 

archiwisty to 36 miesięcy. 

15.3.3 Punkty w tym kryterium będą przyznawane według poniższej skali punktowej: 

− 0 pkt. za wykazanie niezbędnego minimum, 

− 4 pkt za każde pełne 12 miesięcy, wykazane ponad określone minimum okresu doświadczenia 

zawodowego związanego z archiwizacją dokumentów. 

15.3.4 Punkty w tym kryterium będą obliczane na podstawie poniższego wzoru: 

�� =
��

���
× ��� × 100 

gdzie: 

KD – liczba punktów przyznanych za kryterium Doświadczenie, 

DZO –  liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium Doświadczenie, 

DZN – najwyższa liczba punktów przyznanych za kryterium Doświadczenie spośród złożonych  

i ważnych ofert, 

DZW –  waga kryterium Doświadczenie. 

15.4 Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. 

15.5 Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru: 

� = �� + �� 

gdzie: 

P – całkowita liczba punktów przyznanych badanej ofercie, 

KC – liczba punktów uzyskanych w kryterium Cena 

KD – liczba punktów uzyskanych w kryterium Doświadczenie. 

15.6 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. 

15.7 Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert 

otrzymały taką samą ilość punktów, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną. 
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16 INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU 
ZAWARCIA UMOWY 

16.1 Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zamieści na stronie BIP, na której opublikowano 

Ogłoszenie. 

16.2 Zamawiający poinformuje wybranego Wykonawcę, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą o miejscu i terminie 

podpisania umowy. 

16.3 Wykonawca przed zawarciem umowy na wezwanie Zamawiającego poda wszelkie informacje niezbędne 

do wypełnienia treści umowy. 

16.4 W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

Zamawiający przed zawarciem umowy wezwie do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do 

wykonania przez każdego z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania 

konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości 

wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia. 

17 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

17.1 Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.  

17.2 Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 

a) pieniądzu;  

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym 

że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;  

c) gwarancjach bankowych;  

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;  

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 

r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 359 z późn. zm.). 

17.3 Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego: Urząd Transportu 

Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa  nr 36 1010 1010 0055 0013 9120 0000 z dopiskiem 

Zabezpieczenie BAF-WZPL.250.2.2017. 

17.4 Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, że gwarant zobowiązuje się 

nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie beneficjenta, do zapłacenia kwoty do wysokości sumy 

wymaganego zabezpieczenia, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. Wypłata z tytułu 

gwarancji nastąpi w terminie do 14 dni od dnia złożenia przez beneficjenta pisemnego żądania zapłaty sumy 

gwarancyjnej. 

17.5 W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, Zamawiający zastrzega sobie 

prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu. 

17.6 Zamawiający zwróci kwotę zabezpieczenia w terminie 30 dni od zrealizowania przedmiotu zamówienia. 

18 WZÓR UMOWY 

18.1 Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy na warunkach określonych w Ogłoszeniu, szczegółowo podanych 

we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do Ogłoszenia. 

19 INNE INFORMACJE 

19.1 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
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19.2 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

19.3 Zamawiający nie przewiduje zamiaru zawarcia umowy ramowej. 

19.4 Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 

19.5 Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

19.6 Osoby, którymi Wykonawca dysponuje w celu wykonania przedmiotu zamówienia zobowiązane będą przed 

dopuszczeniem ich do pracy przy realizacji umowy, do podpisania Oświadczenia o zachowaniu poufności, zgodnie 

z wzorem stanowiącym Załącznik nr 8 do Umowy. 

19.7 Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych na warunkach 

określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 8 do Ogłoszenia. 

20 ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA 

1. Opis Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 1), 

2. Formularz Ofertowy (załącznik nr 2), 

3. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 3), 

4. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 4), 

5. Wykazu usług (załącznik nr 5), 

6. Wykaz osób (załącznik nr 6), 

7. Wzór umowy (załącznik nr 7), 

8. Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 8). 
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Załącznik nr 1 do Ogłoszenia 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

I. Przedmiot zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe uporządkowanie, ewidencjonowanie i przekazanie do 
archiwum zakładowego dokumentacji aktowej stanowiącej materiały archiwalne (kat. A).  

2. Akta w ilości szacunkowej 184 mb znajdują się w siedzibie Zamawiającego w poszczególnych komórkach 
organizacyjnych, zgodnie z poniższą tabelą. 

Rodzaj dokumentacji 
Komórka 

organizacyjna 
rok/lata Szacunkowa ilość  mb 

I 

Przepisy wewn. 

DBK 2005-2013 54 = 86 

TO 30 

Arch. Zakł. 2 

II 

Potwierdzenia zgodności wyrobu z 
typem 

DZTI 2005-2013 6 = 17 

Arch. Zakł. 11 

III 

Świadectwa bezpieczeństwa 

DBK 2009 1 =11 

2010 3 

2011 7 

IV 

DSU 

DBK 2012 10 = 48 

2013 8 

2014 30 

V 

Świadectwa dopuszczenia do 
eksploatacji typu 

DZTI 2012 22 = 22 

Razem 184 

 

Ilości akt przedstawione w tabeli są szacunkowe i mają posłużyć jedynie do oszacowania wartości ofert. 
Faktyczna ilość akt w stosunku do szacowanej może ulec zmianie z zastrzeżeniem, że maksymalna 
wartość umowy nie zostanie przekroczona. Wykonawcy nie przysługuje prawo zgłoszenia roszczeń  
w przypadku zmiany ilości metrów na inne niż podano w przedmiocie zamówienia. 

3. Dokumentacja podlegająca archiwizacji nie posiada ewidencji archiwalnej. Znaczna ilość przechowywana 
jest w teczkach aktowych, segregatorach z zachowaniem jednorodności tematycznej akt. Materiały 
archiwalne znajdują się częściowo w stanie nieuporządkowanym. 

4. Przedmiot zamówienia obejmuje: 

a) przeprowadzenie studium mającego na celu zapoznanie się z obowiązującą strukturą organizacyjną, 
zmianami reorganizacyjnymi UTK, dokumentami normatywnymi (statut, regulamin, schemat 
organizacyjny, instrukcja kancelaryjna, rzeczowy wykaz akt); 

b) dokonanie klasyfikacji i kwalifikacji akt wg JRWA, obowiązującego w latach, w których zostały 
wytworzone dokumenty objęte przedmiotem zamówienia; 
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c) porządkowanie materiałów archiwalnych - czynności porządkowania materiałów archiwalnych oraz 
sposób opisu teczek określono w § 43 i 44 Instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do OPZ, 
z zastrzeżeniem, że: 

− opis teczek zostanie wykonany nadrukiem na etykietach samoprzylepnych, 

− teczki będą umieszczone w pudłach archiwizacyjnych; 

− pudła archiwizacyjne i teczki aktowe będą bezkwasowe; 

d) sporządzenie spisu zdawczo-odbiorczego; 

e) przekazanie akt do archiwum zakładowego na podstawie spisu zdawczo - odbiorczego. 

5. Wykonawca w terminie do 7 dni od rozpoczęcia porządkowania dokumentów danego rodzaju, przedstawi 
Zamawiającemu: 

a) co najmniej trzy wykonane teczki jako wzorca, celem uzyskania akceptacji Zamawiającego, co do 
poprawności przyjętego układu wewnętrznego, opisu oraz zgodności opisów z zawartością teczek; 

b) spisy zdawczo-odbiorcze w wersji elektronicznej i papierowej, w których zostaną wstępnie 
zewidencjonowane teczki, celem uzyskania akceptacji Zamawiającego co do przyjętego sposobu 
ewidencjonowania dokumentacji. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z powszechnie obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami prawa oraz z wewnętrznymi przepisami Zamawiającego; 

b) wykonania przedmiotu zamówienia przy użyciu własnych  środków i materiałów, przy czym teczki 
aktowe i pudła archiwizacyjne spełniać będą poniższe wymagania: 

− teczka aktowa – z tektury bezkwasowej, zgodnie z normą ISO 9706 – spełnienie normy 
potwierdzone certyfikatem, gramatura nie mniejsza niż 240 g/m2, 

− pudło archiwizacyjne – z tektury bezkwasowej, zgodnie z normą ISO 9706 – spełnienie 
normy potwierdzone certyfikatem – o wymiarach 350 mm x 260 mm x 110 mm, gramatura 
co najmniej 1300 g/m2; 

c) realizacji zamówienia w siedzibie Zamawiającego, w dni robocze od poniedziałku do piątku  
w godzinach pracy UTK 8:15-16:15; 

d) przedłożenia Zamawiającemu, przed przystąpieniem do realizacji umowy, listy osób przewidzianych 
do wykonania przedmiotu zamówienia; 

e) sporządzenia spisów zdawczo – odbiorczych w 4 egzemplarzach; 

f) sukcesywnego przekazywania pracownikom archiwum zakładowego zarchiwizowanych  
i uporządkowanych akt wraz ze spisem zdawczo-odbiorczym tych akt; 

g) przekazania komórce merytorycznej dokumentacji wyłączonej (kopie, wtórniki, notatki) 
niepodlegającą archiwizacji; 

h) w razie stwierdzenia w okresie 2 lat od obioru, że akta przekazane do archiwum zakładowego nie 
zostały prawidłowo przygotowane poprawiania wykrytych błędów w ramach rękojmi za wady; 

i) dysponowania zespołem składającym się z co najmniej trzech (3) osób, w tym: 

− archiwisty koordynatora – osoba odpowiedzialna za: rozdział zadań pomiędzy archiwistów, 
jakość wykonywanych zadań, współpracę z Zamawiającym. Koordynator wykonuje także 
czynności przewidziane dla archiwisty. 

− co najmniej dwóch (2) archiwistów – osoby wykonujące czynności wymienione w pkt. I.4. 

j) wykonania wszelkich czynności związanych z porządkowaniem i archiwizacją dokumentacji aktowej 
stanowiącej materiał archiwalny, w tym dokonania klasyfikacji i kwalifikacji akt wg JRWA, wyłącznie 
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przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia  
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.). 

k) współpracy z Zamawiającym w taki sposób, by pozytywnie zrealizować przedmiot zamówienia,  
w szczególności przeprowadzać konsultacje z przedstawicielami Zamawiającego w celu ustalenia 
prawidłowego sposobu archiwizacji i ewidencjonowania dokumentacji oraz rozwiązywania problemów 
nieprzewidzianych przez przepisy oraz praktykę archiwalną. 

II. Do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający zapewni 

1. Pomieszczenie o powierzchni ok. 19 m2, klimatyzowane, wyłącznie ze sztucznym oświetleniem. 
2. Wyposażenie pomieszczenia wymienionego powyżej w stoły, regały i krzesła. 
3. Wzór spisu zdawczo-odbiorczego w formie edytowalnej. 
4. Realizację procedury przekazania do archiwum zakładowego, zgodnie z pkt. I.4.e w siedzibie 

Zamawiającego – nie jest wymagany transport uporządkowanych akt do archiwum zakładowego. 

III. Wymagania prawne 

1. Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity: Dz.U.  
z 2016 r. poz. 1506); 

2. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z  dnia 20 października 2015 r. w sprawie 
klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów 
państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1743); 

3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r.  
poz. 922 ); 

4. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r.- Kodeks kamy (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1137), art. 276,  
art. 268 (sankcje karne za zniszczenie, uszkodzenie i utratę dokumentu lub zmianę zapisu istotnej 
informacji utrwalonej na nośniku komputerowym); 

5. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1047  
z późn. zm.); 

6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U z 2003 r. 
Nr 153 poz. 1503, z późn. zm) 

IV. Załączniki 

1. Instrukcja kancelaryjna UTK. 
2. Jednolity rzeczowy wykaz akt UTK. 
3. Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania Archiwum zakładowego w UTK. 
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Załącznik nr 2 do Ogłoszenia 

 

 

……………………………………. 
pieczęć Wykonawcy 

 

Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………………………..…………………….... 

Siedziba Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………... 

REGON Wykonawcy: …………………………………………………………………………………….………………... 

NIP Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………….…... 

Numer Ewidencyjny / Rejestrowy*: ………………………………………………………………………………………. 
* Nr PESEL w przypadku gdy Wykonawcą jest osoba fizyczna lub KRS w przypadku przedsiębiorców podlegających obowiązkowemu 
wpisowi do KRS 

Wykonawca jest mikro-, małym lub średnim przedsiębiorcą TAK/NIE** 

** Zakreślić właściwe. Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót 
lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są 
mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza  
50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. 

 

Osoba uprawniona do kontaktu z Zamawiającym: 

imię i nazwisko: …………………………….……….................................................................................................. 

stanowisko: ………………………………………..……….………............................................................................. 

nr telefonu oraz faksu ……………………………………………............................................................................... 

adres e-mail …………………….……………………................................................................................................. 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

 

Do: Urzędu Transportu Kolejowego, 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 134 

 

 

Składamy niniejszą ofertę na usługę archiwizacji dokumentów Urzędu Transportu Kolejowego. 

Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Ogłoszeniu  
o zamówieniu (OOZ), za cenę: 

 

wartość brutto ……………….......................................................................... zł 

(słownie złotych: ..................................................................…………………………..........) 

podatek VAT .................................................................................................. zł 

(słownie złotych: ..................................................................…………………………..........) 

wartość netto ............................................................................................ zł 

(słownie złotych: ..................................................................…………………………..........) 
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Cena jednostkowa za 1 mb  

 

cena brutto ……………….......................................................................... zł 

(słownie złotych: ..................................................................…………………………..........) 

podatek VAT .................................................................................................. zł 

(słownie złotych: ..................................................................…………………………..........) 

wartość netto ............................................................................................ zł 

(słownie złotych: ..................................................................…………………………..........) 

 

Do wykonania przedmiotu zamówienia zostaną użyte teczki i pudła archiwizacyjne z tektury bezkwasowej, 
spełniające wymagania normy PN-EN ISO 9706:2001: 

 Nazwa 
producenta 

Nazwa handlowa i 
oznaczenie produktu 

gramatura wymiary 

Teczka:    X 

Pudło 
archiwizacyjne: 

    

 

 

Składając niniejszą ofertę: 

1. Akceptuję terminy, warunki i zasady płatności określone w OOZ i wzorze umowy. 
2. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia w terminie określonym w OOZ. 
3. Oświadczamy, iż dokładając należytą staranność, zapoznaliśmy się z treścią OOZ, Wzorami Umów oraz 

Opisem Przedmiotu Zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne 
informacje do przygotowania oferty. 

4. Oświadczamy, że Wzory Umów, stanowiące załączniki nr 7 i 8 do OOZ, został przez nas zaakceptowane 
w całości i bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na 
zaproponowanych warunkach w określonym przez Zamawiającego terminie. 

5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni. 
6. Ofertę niniejszą składamy na ….................. kolejno ponumerowanych stronach. 
7. Do oferty załączamy następujące oświadczenia i dokumenty: 

a. ........................................................... 
b. ........................................................... 

 

 
................................................... 

(miejscowość, data) 
………………….…………………………………………………………………… 

(podpis z pieczątką imienną, lub podpis czytelny osoby uprawnionej 

do reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 do Ogłoszenia 

 

Wykonawca: 

……………………………………………………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

……………………………………………………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Usługa archiwizacji dokumentów Urzędu Transportu 
Kolejowego”, oświadczam, że wobec Wykonawcy, którego reprezentuję brak jest podstaw do wykluczenia na podstawie 
jakiejkolwiek z niżej wymienionych przesłanek. 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę: 

1) który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia; 

2) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258  
lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (t. jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1137, z późn. zm.) 
lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176), 

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, 

c) skarbowe, 

d) którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 

3) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub 
partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie 
skazano za przestępstwo, o którym mowa w lit. b.; 

4) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem 
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności 
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub 
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

5) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy 
przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i 
niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej "kryteriami selekcji", lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie 
przedstawić wymaganych dokumentów; 

6) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące 
mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

7) który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące 
dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

8) który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba 
wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział 
w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane 
w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

9) który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków 
dowodowych; 
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10) będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie 
ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą 
kary (t. jedn.:DZ. U. z 2016 r. poz. 1541 z późn. zm.); 

11) wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (t. jedn.:Dz. U z 2017 r. poz. 229), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski  
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą  
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

13) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym 
jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w 
trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t. jedn.:Dz. U. 2016 r. poz. 1574, z późn. 
zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony 
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku 
upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - 
Prawo upadłościowe (t. jedn.:Dz. U. z 2016 r. poz. 2171, z późn. zm.). 

 

 
 
 
 

................................................... 
(miejscowość, data) 

………………….…………………………………………………………………… 
(podpis z pieczątką imienną, lub podpis czytelny osoby uprawnionej                                        

do reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 4 do Ogłoszenia 

Wykonawca: 
……………………………………………………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 
……………………………………………………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 
 

 

 

ŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Usługa archiwizacji dokumentów Urzędu Transportu Kolejowego” 
prowadzonego przez Urząd Transportu Kolejowego, oświadczam co następuje: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

Oświadczam, że reprezentowany przeze mnie Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego  
w pkt. 5.1.2 i 5.1.3 Ogłoszenia o zamówieniu. 

 

 

 

 

 

 

................................................... 
(miejscowość, data) 

………………….…………………………………………………………………… 
(podpis z pieczątką imienną, lub podpis czytelny osoby uprawnionej                                                                                                                   

do reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 5 do Ogłoszenia 

 

 

……………………………………. 

pieczęć Wykonawcy 

 

 

WYKAZ USŁUG 

potwierdzających spełnienie warunku dotyczącego posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia 

 

L.p. 
Przedmiot usługi (opis w sposób 
umożliwiający ocenę spełnienia 

warunku) 

Wartość usługi 
(zł brutto) 

Data realizacji usługi 
Nazwa i adres 
odbiorcy usługi 

początek 
(dd.mm.rr.) 

zakończenie 
(dd.mm.rr.) 

 

1.      

2.      

3.      

 

Do wykazu należy dołączyć dowody, poświadczające, że wymienione usługi zostały należycie wykonane. 

 

 

 

................................................... 

(miejscowość, data) 

………………….…………………………………………………………………… 

(podpis z pieczątką imienną, lub podpis czytelny osoby uprawnionej 

do reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 6 do Ogłoszenia 

 

……………………………………. 

pieczęć Wykonawcy 

 

WYKAZ OSÓB 

którymi Wykonawca dysponuje w celu wykonania przedmiotu zamówienia 

potwierdzający spełnienie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej 

 

A. Archiwista koordynator 

1. Imię i nazwisko: ........................... 

2. Wykształcenie: ........................... 

3. Wykształcenie specjalistyczne: .................................... 

4. Doświadczenie zawodowe: 

Wymagane minimum 1 rok 

a) w okresie od  ...........................do ..........................., ww. osoba wykonywała obowiązki związane  
z ........................................ na rzecz ........................... (należy podać nazwę i adres). 

b) (należy odpowiednio powtórzyć w celu wykazania spełniania warunku rocznego doświadczenia zawodowego 
dotyczącego archiwisty koordynatora, wymienionego w pkt. 5.1.3.1 ppkt 1 lit. c OOZ) 

Okres ponad wymagane minimum, podlegający ocenie punktowej – maksymalnie 4 lata 

c) w okresie od  ...........................do ..........................., ww. osoba wykonywała obowiązki związane  
z ........................................ na rzecz ........................... (należy podać nazwę i adres). 

d) (należy odpowiednio powtórzyć w celu wykazania doświadczenia zawodowego archiwisty koordynatora, 
wymienionego w pkt. 5.1.3.1 ppkt 1 lit. c OOZ) 

B. Archiwista (1): 

1. Imię i nazwisko: ...................... 

2. Wykształcenie specjalistyczne: ....................... 

3. Doświadczenie zawodowe: 

Wymagane minimum 6 miesięcy 

a) w okresie od  ...........................do ..........................., ww. osoba wykonywała obowiązki związane  
z ........................................ na rzecz ........................... (należy podać nazwę i adres). 

b) (należy odpowiednio powtórzyć w celu wykazania spełniania warunku 6 miesięcy doświadczenia zawodowego 
dotyczącego archiwisty, wymienionego w pkt. 5.1.3.1 ppkt 2 lit. b OOZ) 

Okres ponad wymagane minimum, podlegający ocenie punktowej – maksymalnie 3 lata 

c) w okresie od  ...........................do ..........................., ww. osoba wykonywała obowiązki związane  
z ........................................ na rzecz ........................... (należy podać nazwę i adres). 

d) (należy odpowiednio powtórzyć w celu wykazania doświadczenia archiwisty, wymienionego w pkt. 5.1.3.1 ppkt 2 lit. 
b OOZ) 

C. Archiwista (2): 

1. Imię i nazwisko: ...................... 

2. Wykształcenie specjalistyczne: ....................... 

3. Doświadczenie zawodowe: 

Wymagane minimum 6 miesięcy 

a) w okresie od  ...........................do ..........................., ww. osoba wykonywała obowiązki związane  
z ........................................ na rzecz ........................... (należy podać nazwę i adres). 

b) (należy odpowiednio powtórzyć w celu wykazania spełniania warunku 6 miesięcy doświadczenia zawodowego 
dotyczącego archiwisty, wymienionego w pkt. 5.1.3.1 ppkt 2 lit. b OOZ) 

Okres ponad wymagane minimum, podlegający ocenie punktowej – maksymalnie 3 lata 
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c) w okresie od  ...........................do ..........................., ww. osoba wykonywała obowiązki związane  
z ........................................ na rzecz ........................... (należy podać nazwę i adres). 

d) (należy odpowiednio powtórzyć w celu wykazania doświadczenia archiwisty, wymienionego w pkt. 5.1.3.1 ppkt 2 lit. 
b OOZ) 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane powyżej są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną 
świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

 

 

................................................... 

(miejscowość, data) 

………………….…………………………………………………………………… 

(podpis z pieczątką imienną, lub podpis czytelny osoby uprawnionej 

do reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 7 do Ogłoszenia 

 

 

UMOWA nr ...............… 

zawarta  ....…......... 2017 r. w Warszawie, 

zwana dalej „Umową”, pomiędzy: 

 

Skarbem Państwa – Urzędem Transportu Kolejowego z siedzibą w Warszawie, 
Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, NIP: 526-26-95-081, REGON: 015481433, zwanym 
w dalszej części Umowy „Zamawiającym”, 

reprezentowanym przez: 

Pana Radosława Pacewicza – Dyrektora Generalnego Urzędu Transportu Kolejowego,  

a 

XXXX 

z siedzibą ul. XXXX, XX-XXX XXXX, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy dla m. xxxxxx w xxxxxx, xxxx Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 
xxxxx, NIP xxxxx, REGON: xxxxxx, zwaną w dalszej części Umowy „Wykonawcą”, 

reprezentowaną przez: 

Xxxxxx – xxxxxx, 

zgodnie z odpisem z KRS/pełnomocnictwem, stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej 
Umowy. 

 

Zamawiający i Wykonawca, zwani dalej łącznie „Stronami” lub indywidualnie „Stroną”, 
postanawiają co następuje: 

§ 1 

Przedmiot Umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć na rzecz Zamawiającego usługę, zwaną dalej 
„Usługą” lub „Przedmiotem Umowy”, polegającą na kompleksowym uporządkowaniu, 
zaewidencjonowaniu i przekazaniu do archiwum zakładowego dokumentacji aktowej 
stanowiącej materiały archiwalne (kat. A) będącej w posiadaniu Zamawiającego,  
w zakresie i na zasadach opisanych szczegółowo w Opisie Przedmiotu Zamówienia, dalej 
w skrócie jako „OPZ”. 

2. Wykonawca zobowiązany jest współpracować z Zamawiającym przez czas trwania 
Umowy w taki sposób, aby pozytywnie zrealizować przedmiot zamówienia. Wykonawca 
zobowiązany jest przeprowadzać konsultacje z przedstawicielami Zamawiającego w celu 
ustalenia prawidłowego sposobu archiwizacji i ewidencjonowania dokumentacji,  
w szczególności w przypadku pojawienia się problemów nieprzewidzianych przez 
przepisy oraz praktykę archiwalną. 

§ 2 

Termin wykonania Umowy 

Umowa zostaje zawarta na czas wykonania zobowiązań w niej określonych lub do wyczerpania 
maksymalnej kwoty wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 Umowy  
z zastrzeżeniem, że Wykonawca będzie przestrzegał terminów wskazanych w Umowie i OPZ 
oraz, że termin wykonania Przedmiotu Umowy nie nastąpi później niż (7) siedem miesięcy od 
dnia zawarcia Umowy. 
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§ 3 

Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy nie 
przekroczy kwoty ......... zł brutto (słownie: .....). w tym podatek VAT …….. zł (słownie: 
........) i kwota wynagrodzenie netto ………. zł (słownie: ……… zł. 

2. Rozliczenie wykonania Przedmiotu Umowy następować będzie na podstawie faktycznie 
zarchiwizowanej i odebranej dokumentacji w oparciu o dokonany pomiar metrów 
bieżących ujęty w protokole odbioru i ceny jednostkowej brutto metra bieżącego, 
ustalonej w Formularzu Ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy. 

3. Zamawiający dopuszcza częściowe płatności za realizację Przedmiotu Umowy. W takim 
przypadku, część podlegająca rozliczeniu musi obejmować co najmniej całość 
dokumentacji jednego rodzaju z jednej komórki organizacyjnej. Rodzaje dokumentacji  
i komórki organizacyjne określa tabela w pkt. I.2 OPZ. Do rozliczeń częściowych mają 
zastosowanie zasady określone w ust. 2. 

4. Warunkiem wystawienia faktury VAT i zapłaty wynagrodzenia będą podpisane przez 
osoby reprezentujące Strony, protokoły odbioru lub protokoły inwentaryzacji prac. 

5. Wszystkie płatności w ramach Umowy realizowane będą w terminie do trzydziestu (30) 
dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT na rachunek bankowy 
Wykonawcy wskazany w fakturze VAT. 

6. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

7. Strony ustalają, że Zamawiający może potrącić z należnego Wykonawcy wynagrodzenia 
wszelkie wierzytelności powstałe na podstawie Umowy. 

§ 4 

Oświadczenia Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie, środki i zasoby do 
prawidłowego, rzetelnego, terminowego, zgodnego z przepisami prawa świadczenia Usług 
i będzie świadczył Usługi samodzielnie z najwyższą starannością. 

2. Wykonawca na dzień zawarcia niniejszej Umowy oświadcza, że nie istnieją żadne 
przeszkody natury technicznej bądź prawnej uniemożliwiające prawidłowe świadczenie 
Usług. 

3. W przypadku dostępu przez Wykonawcę do danych prawnie chronionych, będących 
w posiadaniu Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się w okresie, w którym będzie 
dysponował dostępem do powyższych danych, oraz po zakończenia tego dostępu, do 
zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w trakcie i w związku 
z realizacją niniejszej Umowy. 

§ 5 

Przekazanie materiałów archiwalnych 

1. Dokumentacja podlegająca uporządkowaniu będzie przekazywana Wykonawcy  
sukcesywnie, stosownie do postępu prac, na podstawie harmonogram opracowanego we 
współpracy z Wykonawcą w terminie 3 dni od zawarcia umowy. 

2. Dokumentacja będzie wydawana przez uprawnioną osobę z danej komórki 
organizacyjnej Zamawiającego. 

3. Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu zamówienia, zapozna się ze 
stanem fizycznym dokumentacji i odbierze daną partię akt przeznaczoną do 
archiwizowania na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, stanowiącego Załącznik 
nr 6 do Umowy (zawierającego opis akt oraz ilość dokumentacji przeznaczonej do 
archiwizowania), sporządzonego przez przedstawicieli Stron. 

4. Od momentu przejęcia dokumentacji Wykonawca ponosi za nią pełną odpowiedzialność. 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wypożyczania dokumentacji do celów 
służbowych na podstawie karty wypożyczania akt, po uprzednim opracowaniu ich przez 
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Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty do wypożyczenia 
w ciągu 1 dnia roboczego od momentu mailowego zgłoszenia przez Zamawiającego takiej 
potrzeby. Ilość wypożyczanej dokumentacji nie może przekroczyć 5 jednostek aktowych. 
W przypadku konieczności wypożyczenia większej ilości akt, czas na przygotowanie 
dokumentacji do wypożyczenia będzie wzrastał wprost proporcjonalnie do ilości 
wypożyczanych akt. 

§ 6 

Procedura odbioru prac 

1. Po uporządkowaniu dokumentacji jednego rodzaju, z jednego rocznika, z danej komórki 
organizacyjnej osoba wyznaczona do reprezentacji Wykonawcy zgłosi gotowość odbioru 
osobie z właściwej, ze względu na pochodzenie dokumentacji, komórki organizacyjnej. 

2. W przypadku znacznej (powyżej 10 mb) ilości dokumentacji jednego rodzaju, danego 
rocznika, z danej komórki organizacyjnej, dopuszczalne jest zgłoszenie do odbioru części 
tej dokumentacji i odbiór na podstawie protokołu odbioru częściowego. Wzór protokołu 
odbioru częściowego określa Załącznik nr 7 do Umowy. 

3. Dokumentacja gotowa do oddania, przed przekazaniem do archiwum zakładowego, 
podlegać będzie weryfikacji pod kątem zgodności z wymaganiami Umowy. 

4. W przypadku zastrzeżeń co do jakości lub zgodności wykonanych prac,  
uniemożliwiających dokonanie odbioru, Wykonawca zostanie poinformowany o tym 
fakcie wraz z opisem zastrzeżeń. Zastrzeżenia zostaną przekazane Wykonawcy w formie 
pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wykonawca zobowiązany jest 
uwzględnić uwagi Zamawiającego i ponownie zgłosić gotowość odbioru. 

5. W procedurze odbioru po stronie Zamawiającego uczestniczyć będą: pracownik komórki 
organizacyjnej, której dotyczą dokumenty i pracownik archiwum zakładowego. 

6. Pozytywnie zweryfikowana dokumentacja podlegać będzie pomiarowi ilości metrów 
bieżących. Pomiar zostanie dokonany przed przełożeniem uporządkowanej dokumentacji 
do pudeł archiwalnych, po wcześniejszym ułożeniu dokumentacji na półkach w systemie 
książkowym, zgodnym ze sporządzoną ewidencją. 

7. Pozytywna ocena wykonanych prac oraz pomiar dokumentacji potwierdzone zostaną 
podpisaniem protokołu odbioru przez przedstawicieli Stron. Wzór protokołu odbioru 
określa Załącznik nr 7 do Umowy. 

8. W przypadku, gdy zgodnie z ust. 2 będzie miał miejsce odbiór częściowy, protokół odbioru 
powinien odzwierciedlać sumę odbiorów częściowych, a protokoły odbioru częściowego 
będą załącznikami do protokołu odbioru. 

9. Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady przez okres dwóch (2) lat od daty 
podpisania protokołu odbioru. W razie stwierdzenia, w okresie odpowiedzialności  
z tytułu rękojmi, że akta przekazane do archiwum zakładowego nie zostały prawidłowo 
przygotowane, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad we własnym zakresie  
i na własne ryzyko w terminie do 30 dni od dnia otrzymania informacji od Zamawiającego 
o konieczności usunięcia wad. W tym terminie Wykonawca będzie zobowiązany odebrać 
wadliwe akta, usunąć wady, dostarczyć akta do archiwum zakładowego. 

 

§ 7 

Kary umowne 

1. Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kar umownych w przypadku: 

1) niedochowania przez Wykonawcę terminu, o którym mowa w § 2 Umowy –  
w wysokości 0,2 % ogólnej sumy wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 
Umowy, za każdy dzień opóźnienia. 

2) niedochowania przez Wykonawcę terminu, o którym mowa w pkt. I.5 OPZ –  
w wysokości 50,00 zł, za każdy dzień opóźnienia. 
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3) niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, 
w szczególności brakiem realizacji prac wynikających z Przedmiotu Umowy –
w wysokości 20 % ogólnej sumy wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 
Umowy. Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kary w przypadku, gdy 
po upływie siedmiu (7) dni od pisemnego wezwania przez Zamawiającego do 
zaniechania przez Wykonawcę naruszeń postanowień Umowy i usunięcia 
ewentualnych skutków naruszeń, Wykonawca nie zastosuje się do wezwania. 

4) odstąpienia od Umowy lub rozwiązania Umowy, przez którąkolwiek ze Stron  
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20 % ogólnej sumy 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy. 

5) naruszenia przez Wykonawcę postanowień dotyczących poufności na zasadach 
opisanych w § 13 Umowy – w wysokości 50 % kwoty maksymalnego 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, jednak nie mniej niż 50 000,00 zł 
(pięćdziesiąt tysięcy złotych), za każdy przypadek naruszenia; 

6) realizacji Przedmiotu Umowy przez osobę nieposiadającą zadeklarowanego 
wykształcenia lub doświadczenia lub niezatrudnioną zgodnie z § 9 ust. 1 –  
w wysokości 2000,00 zł (dwa tysiące złotych) za każdy dzień, w którym dana 
osoba brała udział przy realizacji Przedmiotu Umowy. Ilość dni w takim 
przypadku stanowić będzie różnica pomiędzy datą stwierdzającą taki 
przypadek, a datą złożenia Wykazu osób przewidzianych do realizacji Umowy, 
stanowiącego Załącznik nr 4 do umowy, w którym dana osoba została 
wyszczególniona. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego 
wynagrodzenia oraz zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

3. W przypadku braku możliwości potrącenia z należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub 
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy kwot naliczonych kar umownych, 
Zamawiający wystawi stosowną notę, na podstawie której Wykonawca zobowiązuje się 
zapłacić karę umowną w ciągu siedmiu (7) dni od daty jej doręczenia, przelewem na 
rachunek bankowy Zamawiającego.  

4. Niezależnie od kar umownych, Zamawiający może dochodzić odszkodowania 
uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokość 
kar umownych.  

5. Żadna ze Stron nie będzie ponosić odpowiedzialności z tytułu zaistnienia siły wyższej. 
Siła wyższa oznacza zdarzenie niezależne od Strony, zewnętrzne, niemożliwe do 
przewidzenia i do zapobieżenia, które wystąpiło po dniu wejścia w życie Umowy, 
w szczególności wojna, zamach terrorystyczny, pożar, powódź, trzęsienie ziemi, 
gradobicie, strajki. 

§ 8 

Reprezentacja Stron w trakcie świadczenia Usług 

1. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stron w trakcie świadczenia Usług są: 

1) po stronie Zamawiającego: 

a) (imię i nazwisko, stanowisko, nr tel. e-mail)...................... (DBK) 

b) (imię i nazwisko, stanowisko, nr tel. e-mail)........................ (DZTI) 

c) (imię i nazwisko, stanowisko, nr tel. e-mail).........................(BAF – AZ) 

2) po stronie Wykonawcy: 

a) (imię i nazwisko, Koordynator, nr tel. e-mail)........................... 

 

2. Osoby reprezentujące Zamawiającego, wskazane w ust. 1, uprawnione są do zlecania 
i przyjmowania Usług. Ponadto, osoby wskazane w ust. 1 uprawnione są do udzielania 
koniecznych informacji, podejmowania wszelkich niezbędnych działań wynikających  
z  Umowy, a także działań przez nią nieprzewidzianych, których podjęcie jest konieczne 
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do prawidłowego świadczenia Usług. Powyższe czynności powinny być dokonane  
w formie pisemnej. 

3. Zmiana osoby uprawnionej do reprezentacji Stron w trakcie świadczenia Usług następuje 
w formie pisemnej i nie powoduje konieczności zmiany Umowy. 

§ 9 

Personel Wykonawcy 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 
ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1666 z późn. zm.) przez Wykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności 
związane z porządkowaniem i archiwizacją dokumentacji aktowej stanowiącej materiał 
archiwalny, w tym dokonywania klasyfikacji i kwalifikacji akt wg JRWA. 

2. Wykonawca może dopuścić do wykonywania prac objętych Umową wyłącznie osoby 
wskazane w Wykazie Osób, stanowiący Załącznik nr 4 do Umowy, z zastrzeżeniem  
ust. 3 i 4. Wykaz Osób zawierać będzie, imię i nazwisko pracownika, stanowisko oraz 
zakres wykonywanych czynności. Wykaz Osób zostanie sporządzony najpóźniej w dniu 
podpisania Umowy i po każdej zmianie osób. 

3. W skład zespołu osób biorących udział w realizacji Przedmiotu Umowy muszą wchodzić 
co najmniej osoby wymienione w wykazie osób, stanowiącym załącznik do oferty złożonej 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego następstwem jest 
niniejsza Umowa. 

4. Zamawiający wymaga, by osoby wymienione w Wykazie Osób złożyły oświadczenie 
zgodnie z § 13 ust. 3 Umowy. 

5. W przypadku konieczności dokonania zmiany osób biorących udział w realizacji 
Przedmiotu Umowy, o których mowa w ust. 3, Wykonawca zobowiązany jest do 
pisemnego przedstawienia Zamawiającemu opisu doświadczenia i kompetencji 
proponowanych osób wraz z kopią dokumentów potwierdzających ich doświadczenie,  
kompetencje. Osoby których kandydatury przedstawi Wykonawca, muszą posiadać 
doświadczenie i kompetencje nie niższe niż zastępowana osoba. Do czasu uzyskania 
przez Wykonawcę od Zamawiającego akceptacji dla nowej osoby, osoba ta nie może 
podjąć żadnych działań związanych z wykonywaniem Umowy.  

6. Zamawiający ma prawo wystąpić na piśmie do Wykonawcy z żądaniem wykreślenia 
osoby z Wykazu Osób jeżeli wykaże, że osoba ta nie wywiązuje się należycie ze swoich 
obowiązków wynikających z realizacji Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do 
ustosunkowania się do żądania Zamawiającego w terminie do pięciu (5) dni od 
otrzymania żądania. Ustosunkowanie powinno objąć co najmniej przedstawienie planu 
naprawczego lub zaproponowanie kandydatury osoby na zasadach opisanych powyżej 
w niniejszym paragrafie. W przypadku, gdy Zamawiający wystąpi ponownie z żądaniem 
dotyczącym tej samej osoby, Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie odsunąć tę osobę 
od realizacji Umowy. 

§ 10 

Kontrola realizacji Umowy 

1. Zamawiający jest uprawniony do kontrolowania postępu i jakości prac oraz zgłaszania 
uwag i zaleceń na każdym etapie realizacji Umowy. 

2. Wykonawca w ramach kontroli Zamawiającego jest zobowiązany do: 

1) udzielenia wyczerpujących wyjaśnień; 

2) przekazywania wszelkich dostępnych informacji związanych z realizacją 
Umowy; 

3) udostępnienia wszelkiej powstałej w czasie trwania Umowy dokumentacji; 

4) przeprowadzania wskazanych operacji i prac mających na celu wykazanie 
prawidłowości przebiegu procesu realizacji Umowy. 
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3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji: 

1) wykształcenia i doświadczenia osób, o których mowa w § 9 ust. 5 Umowy, 

2) faktu zatrudnienia zgodnie z § 9 ust 1 Umowy wszystkich osób biorących udział 
w realizacji Przedmiotu Umowy. 

4. Wykształcenie i doświadczenie mogą być weryfikowane poprzez wezwanie Wykonawcy 
do przedstawienia w wyznaczonym terminie dokumentów potwierdzających posiadane 
przez daną osobę wykształcenie i doświadczenie. 

5. Fakt zatrudnienia przez Wykonawcę,  zgodnie z § 9 ust 1 Umowy może być weryfikowany 
poprzez wezwanie Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie oświadczenia 
Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, 
których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać 
w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 
oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione 
na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy 
o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia 
w imieniu Wykonawcy. 

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 
Inspekcję Pracy. 

7. Zamawiający w każdym czasie może zażądać dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień, 
jeżeli stwierdzi, że dokumenty przedstawione przez Wykonawcę budzą wątpliwości co do 
ich autentyczności lub co do okoliczności, które powinny potwierdzać. W takim 
przypadku Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dodatkowych dokumentów 
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

§ 11 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Strony zgodnie oświadczają, że przed zawarciem Umowy Wykonawca wniósł 
zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, dalej jako „Zabezpieczenie”, w wysokości 
stanowiącej równowartość 5 % łącznego wynagrodzenia brutto określonego  
w § 3 ust. 1 Umowy tj. …………………… zł (słownie złotych: ……………………………)  
w formie ……………………….…………………………………………… 

2. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy Zabezpieczenia na 
jedną lub kilka form wymienionych w ust. 3. Zmiana formy Zabezpieczenia jest 
dokonywana z zachowaniem ciągłości Zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości 
i nie stanowi zmiany Umowy. 

3. Wykonawca może wnieść Zabezpieczenie w jednej lub kilku poniższych form: 

1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo 
kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b „Pomoc 
finansowa udzielana przez Agencję” ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 
r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. 
U. z 2016 r. poz. 359 z późn. zm.). 

4. Zamawiający nie wyrażał zgody na wniesienie Zabezpieczenia w innych formach niż 
wskazane w ust. 3.  

5. Zabezpieczenie wnoszone w formach innych niż w pieniądzu winno gwarantować 
Zamawiającemu bezwarunkową wypłatę tego zabezpieczenia, na pierwsze i każde 
następne wezwanie Zamawiającego, aż do wyczerpania sumy gwarancyjnej, zawierające 
informację o niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu Umowy, w terminie do siedmiu 
(7) dni od doręczenia stosownego wezwania. 
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6. Zamawiający zwolni Zabezpieczenie w terminie do trzydziestu (30) dni kalendarzowych 
od dnia zrealizowania usługi w całości lub po wyczerpaniu maksymalnego 
wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1. 

§ 12 

Odstąpienie i rozwiązanie Umowy 

1. Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy  
o więcej niż 20 dni licząc od daty zawarcia Umowy, Zamawiający może bez wyznaczenia 
terminu dodatkowego odstąpić od Umowy przed upływem terminu wykonania 
przedmiotu umowy określonego w § 2 Umowy. 

2. Zamawiający ma również prawo odstąpienia od Umowy w przypadku zaistnienia istotnej 
zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, 
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku 
Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca może żądać wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części Umowy w oparciu o szczegółowy protokół 
inwentaryzacji dokumentacji uporządkowanej na dzień odstąpienia, sporządzony przez 
Wykonawcę przy udziale Zamawiającego w terminie czternastu dni od daty odstąpienia. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym 
w następujących okolicznościach: 

1) wystąpienia zwłoki w terminie realizacji Usługi przekraczającej 20 dni, lub 

2) trzykrotnego w trakcie realizacji Umowy stwierdzenia wad wykonanej usługi 
podczas dokonywanego odbioru, lub 

3) innego rodzaju nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy, czyniącego 
dalsze jej realizowanie bezprzedmiotowym, lub 

4) w przypadku braku ubezpieczenia OC zgodnie z § 14. 

5) dwukrotnego w trakcie realizacji Umowy stwierdzenia przez Zamawiającego 
zatrudnienia przez Wykonawcę osoby do wykonywania czynności w ramach 
realizacji Umowy w innej formie niż określono w § 9 ust. 1 Umowy. 

5. Zamawiający ma prawo rozwiązać Umowę w terminie do 30 dni od chwili powzięcia 
wiadomości o zaistnieniu danej okoliczności (o której mowa w ust. 4) dającej uprawnienie 
do odstąpienia. 

6. Zamawiający może również odstąpić od Umowy w innych przypadkach przewidzianych 
w Kodeksie cywilnym. 

§ 13 

Zachowanie poufności 

1. W dniu podpisania Umowy Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć z Zamawiającym umowę 
powierzenia przetwarzania danych osobowych. Wzór umowy powierzenia przetwarzania 
danych osobowych, stanowi załącznik nr 8 do ogłoszenia o zamówienia wszczynającego 
postępowanie, którego następstwem jest niniejsza Umowa. Z tytułu umowy powierzenia 
przetwarzania danych osobowych Wykonawcy nie będzie przysługiwać dodatkowe 
wynagrodzenie. 

2. Wykonawca zobowiązuje się, że w czasie realizacji Umowy, jak również po jej rozwiązaniu 
lub wygaśnięciu, osoby zatrudnione przez Wykonawcę przy wykonaniu Usługi zachowają 
w tajemnicy wszelkie dane uzyskane w toku wykonywania Umowy,  
a także nieprzeznaczone do wiadomości publicznej informacje dotyczące Zamawiającego 
lub stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa innych podmiotów  
w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn zm.). 

3. Wykonawca jest zobowiązany odebrać od osób przewidzianych do realizacji Usługi  
i przedłożyć Zamawiającemu oświadczenia tych osób o znajomości ustawy z dnia  
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29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r.  poz. 
922), o znajomości ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn zm.)  
o znajomości sankcji art. 276 i art. 268 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1137 z późn. zm.), o zachowaniu w tajemnicy 
wszelkich informacji powziętych przy wykonywaniu powierzonych czynności. Wzór 
oświadczenia stanowi Załącznik nr 8 do Umowy. 

4. Oświadczenie wymienione w ust. 3 należy złożyć przed przystąpieniem osób do 
wykonywania czynności w ramach Przedmiotu Umowy. 

§ 14 

Polisa OC 

1. Przez cały okres trwania niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać 
polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności 
gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 250 000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy 
złotych). Polisa będzie umożliwiać Zamawiającemu dochodzenie od ubezpieczyciela kwot 
objętych odpowiedzialnością Wykonawcy z tytułu wykonania niniejszej Umowy. Kopia 
polisy OC stanowi Załącznik nr 3 do Umowy. 

2. Jeżeli okres ubezpieczenia wygasa w trakcie obowiązywania Umowy, Wykonawca 
przedstawi Zamawiającemu nową polisę w terminie nie później niż w ostatnim dniu 
obowiązywania dotychczasowego ubezpieczenia. 

§ 15 

Zmiana istotnych postanowień Umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do 
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie: 

1) zmiany osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia na zasadach 
opisanych w § 9 Umowy; 

2) zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany 
przepisów określających wysokość stawki podatku od towarów i usług VAT. 
Wynagrodzenie przewidziane niniejszą Umową ulegnie zmianie odpowiedniej do 
zmiany wysokości podatku od towarów i usług (ulegnie korekcie  
o wysokość zmiany podatku VAT), przy czym powyższa zmiana będzie miała 
zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do części Wynagrodzenia objętego 
fakturami wystawionymi po dacie wejścia w życie zmiany przepisów prawa 
wprowadzających nowe stawki podatku od towarów i usług; 

3) zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 2,  
w przypadku przedłużenia się procedur związanych z odbiorem Przedmiotu 
Umowy lub jego części z winy Zamawiającego; 

4) zwiększenia ilości akt podlegających archiwizacji, przy czym zmiana ta nie może 
powodować zwiększenia wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1  
o więcej niż 5 %. 

2. W przypadku zmiany przepisów prawa, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej, Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim lub Dzienniku Urzędowym 
odpowiedniego ministra, Zamawiający dopuszcza zmiany sposobu realizacji Umowy lub 
zmiany zakresu świadczeń Wykonawcy wymuszone takimi zmianami prawa. 

§ 16 

Pozostałe postanowienia 

1. Niniejsza Umowa stanowi całość porozumienia pomiędzy Stronami w związku 
z Przedmiotem Umowy. 
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2. Zmiana ustalonego sposobu świadczenia Usług wymaga porozumienia pomiędzy 
Stronami. 

3. Zmiany Umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej. 

4. Niniejsza Umowa podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej i zgodnie z nim będzie 
interpretowana. 

5. Spory pomiędzy Stronami będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo 
dla siedziby Zamawiającego. 

6. Umowa została spisana w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla 
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

7. Integralną część Umowy stanowią załączniki do Umowy. 

 

Załączniki: 

1) Opis Przedmiotu Umowy, 

2) Formularz ofertowy 

3) Polisa OC 

4) Wykaz Osób biorących udział w realizacji Przedmiotu Umowy ze strony 
Wykonawcy. 

5) odpis z KRS/pełnomocnictwo 

6) protokół zdawczo-odbiorczy 

7) protokół odbioru/odbioru częściowego 

8) oświadczenia osób biorących udział w realizacji Przedmiotu Umowy 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

Zamawiający 

 _________________________ 

Wykonawca 

 

 

 

  



 

  

 

 

 

Załącznik nr 6 do Umowy - postepowanie: BAF-WZPL.250.2.2017– str. 1 

Załącznik nr 6 do Umowy 

 

/WZÓR/ 

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY 

 

Miejsce przekazania: Urząd Transportu Kolejowego 

Data przekazania: ……………………… 

Ilość dokumentacji w mb/teczkach/segregatorach: ………… (słownie: ..........................................) 

Stan dokumentacji: 

uwagi/inne: …………………………………………………………………. 

 

 

Przedstawiciel(e) ze strony Zamawiającego: 

1 …………………………………………………. 

2 …………………………………………………. 

Przedstawiciele(e) ze strony Wykonawcy: 

1. ……………………………………………….. 

2. ……………………………………………….. 

 

Dotyczy: przekazania zgodnie z umową nr ............ z dnia..................., dokumentacji aktowej stanowiącej materiały 
archiwalne w ilości ok.  ……….m.b., z pomieszczenia nr  ………… : 

1. (rodzaj/nazwa dokumentów)……………………………………………………..- ilość ………….. 
mb/teczki/segregatory. 

 

 

Podpisy przedstawicieli Stron: 

 

ze strony Zamawiającego  ze strony Wykonawcy 

...........................................  ........................................... 
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Załącznik nr 7 do Umowy 

 

/WZÓR/ 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU/ODBIORU CZĘŚCIOWEGO* 

 

Miejsce przekazania: Urząd Transportu Kolejowego 

Data przekazania: ……………………… 

 

Przedstawiciel(e) ze strony Zamawiającego: 

1 …………………………………………………. 

2 …………………………………………………. 

Przedstawiciele(e) ze strony Wykonawcy: 

1. ……………………………………………….. 

2. ……………………………………………….. 

 

Dotyczy: odbioru/odbioru częściowego* zarchiwizowanych akt w  ilości ........... m.b., zgodnie z umową nr ............ 
z dnia...................  

1. (rodzaj/nazwa dokumentów)……………………………………………………..- ilość ………….. m.b., 

 

Stan dokumentacji: 

uwagi/zastrzeżenia/inne*: …………………………………………………………………. 

 

Załączniki: 

1. ...................................... 

 

 

Podpisy przedstawicieli Stron: 

 

ze strony Zamawiającego  ze strony Wykonawcy 

...........................................  ........................................... 

 

 

 

 

 

 
*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 8 do Umowy 

/WZÓR/ 

 

OŚWIADCZENIE 

osoby biorącej udział w realizacji Przedmiotu Umowy 

 

Pani/Pan  ..……………………………………………………… 
(imię i nazwisko) 

 
 ………………………………………………………… 
 
 ………………………………………………………… 

(nazwa i adres Wykonawcy) 

 

W związku z wykonywaniem prac objętych Umową nr………………………. z dnia ................................ 

niniejszym oświadczam, że: 

1. Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy wszelkich, uzyskanych w jej trakcie informacji, zarówno 
w czasie trwania Umowy, jak i w okresie pięciu (5) lat od dnia jej wygaśnięcia, bez względu na przyczynę. 

2. Zobowiązuję się nie udostępniać osobom trzecim jakichkolwiek informacji finansowych, handlowych, 
technicznych, technologicznych i organizacyjnych oraz innych danych uzyskanych w związku  
z realizacją ww. Umowy oraz w toku ewentualnych dalszych prac prowadzonych w efekcie współpracy 
umownej, a także do nie wykorzystywania tych informacji do żadnego innego celu niż określony 
przedmiotem Umowy. 

3. Nie będę ich kopiował/a, ani w jakikolwiek inny sposób rozpowszechniał/a udostępnionych informacji 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. 

4. Zobowiązuję się zwrócić Urzędowi Transportu Kolejowego wszystkie dokumenty, informacje i dane 
pozostające w moim posiadaniu, uzyskane w trakcie realizacji Umowy, bez względu na formę nośnika 
informacji, na których zostały utrwalone. 

5. Zobowiązuję się do przestrzegania regulaminów oraz instrukcji wewnętrznych obowiązujących 
w Urzędzie Transportu Kolejowego. 

6. Znam przepisy ustaw: 
− z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r.  poz. 922); 

− z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r.  
Nr 153 poz. 1503 z późn zm.); 

− art. 276 i art. 268 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r.  
poz. 1137 z późn. zm. 

7. Rozumiem sankcje karne grożące mi w przypadku ujawnienia przeze mnie informacji stanowiących 
tajemnicę lub wykonywania innych działań szkodzących Urzędowi Transportu Kolejowego. 

 

.............................................. 

(data oraz podpis osoby składającej 
oświadczenie) 
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Załącznik nr 8 do Ogłoszenia 

 

WZÓR UMOWY 

powierzenia przetwarzania danych osobowych 

 

UMOWA Nr ….......... 

POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

Zawarta ……..…..2017 r. w Warszawie, zwana dalej „Umową Powierzenia”, pomiędzy: 

 

Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego z siedzibą w Warszawie (kod: 02-305), Aleje 
Jerozolimskie 134, NIP 526-26-95-081, REGON 015481433, zwanym w dalszej części umowy  
„Zleceniodawcą”,  

a  

……………………………………………….. z siedzibą w …………………… ul. ………………….,  
NIP: ………………………, REGON: ........................... 

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”  

reprezentowanym przez:  

...........................................................  

 

o następującej treści: 

 

 

Powierzenie przetwarzania danych osobowych 

1. W związku z realizacją umowy nr ........................ z dnia .............. r. pomiędzy 
(......................) a (.......................................), której przedmiotem jest usługa polegającą 
na kompleksowym uporządkowaniu, zaewidencjonowaniu i przekazaniu do archiwum 
zakładowego dokumentacji aktowej stanowiącej materiały archiwalne (kat. A), 
Zleceniodawca powierza Wykonawcy w trybie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.), zwanej dalej 
,,Ustawą”, przetwarzanie danych osobowych. 

2. Zleceniodawca oświadcza, że jest administratorem danych, które powierza. 

3. Powierzone dane zawierają informacje o osobach fizycznych – pracownikach Urzędu, 
pracownikach pracodawców lub pracodawcach będących osobami fizycznymi.  

4. Zleceniodawca powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w zakresie 
określonym w § 2. 

 

Zakres i cel przetwarzania danych 

1. Wykonawca będzie przetwarzał, powierzone na podstawie Umowy Powierzenia, dane 
osobowe zawarte w dokumentacji aktowej, przekazanej przez Zlecającego w celu 
wykonania usługi archiwizacji opisanej w umowie, o której mowa w § 1 ust. 1. 

2. Powierzone przez Zleceniodawcę dane osobowe będą przetwarzane przez Wykonawcę 
wyłącznie w celu wykonywania przez Wykonawcę na rzecz Zleceniodawcy usług 
szczegółowo opisanych w umowie , o której mowa w § 1 ust. 1 i w sposób zgodny  
z Umową Powierzenia. 
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Sposób wykonania Umowy w zakresie przetwarzania danych osobowych 

1. Wykonawca zobowiązuje się, przy przetwarzaniu danych osobowych, o których mowa  
w § 2 ust 1, do ich zabezpieczenia poprzez podjęcie środków technicznych 
i organizacyjnych, o których mowa w art. 36 – 39a Ustawy.  

2. Wykonawca oświadcza, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych 
osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać 
urządzenia i systemy informacyjne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 
Nr 100, poz. 1024):  

1) prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych, 

2) znajdujące się w jego posiadaniu urządzenia i systemy informatyczne służące do 
przetwarzania danych osobowych zapewniają poziom bezpieczeństwa określony, 
jako wysoki, 

3) stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych 
danych osobowych, a w szczególności zabezpieczenia danych osobowych przed ich 
udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, 
przetwarzaniem z naruszeniem ustawy, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub 
zniszczeniem, w zakresie, za który odpowiada Wykonawca. 

3. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie  
z Umową Powierzenia, Ustawą oraz z innymi przepisami prawa powszechnie 
obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.  

4. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Zleceniodawcę o:  

1) każdym prawnie umocowanym żądaniu udostępnienia danych osobowych 
właściwemu organowi państwa, chyba, że zakaz zawiadomienia wynika  
z przepisów prawa, a szczególności przepisów postępowania karnego, gdy zakaz ma 
na celu zapewnienia poufności wszczętego dochodzenia,  

2) każdym nieupoważnionym dostępie do danych osobowych,  

3) każdym żądaniu otrzymanym od osoby, której dane przetwarza, powstrzymując się 
jednocześnie od odpowiedzi na żądanie.  

5. Zleceniodawca ma prawo do kontroli sposobu wykonywania Umowy Powierzenia poprzez 
przeprowadzenie zapowiedzianych na 7 dni wcześniej doraźnych kontroli dotyczących 
przetwarzania danych osobowych przez Wykonawcę oraz żądania składania przez niego 
pisemnych wyjaśnień.  

6. Na zakończenie kontroli, o których mowa w ust. 5, przedstawiciel Zleceniodawcy 
sporządza protokół w 2 egzemplarzach, który podpisują przedstawiciele obu stron. 
Wykonawca może wnieść zastrzeżenia do protokołu w ciągu 5 dni roboczych od daty jego 
podpisania przez strony. 

7. Wykonawca zobowiązuje się dostosować do zaleceń pokontrolnych mających na celu 
usunięcie uchybień i poprawę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.  

8. Wykonawca zobowiązuje się odpowiedzieć niezwłocznie i właściwie na każde pytanie 
Zleceniodawcy dotyczące przetwarzania powierzonych mu na podstawie Umowy danych 
osobowych.  

9. Wykonawca nie może „podpowierzyć” podwykonawcom przetwarzanie danych objętych 
Umową Przetwarzania. 

 

Odpowiedzialność Wykonawcy 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych 
niezgodnie z Umową Powierzenia, a w szczególności za udostępnienie osobom 
nieupoważnionym. 
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2. W przypadku naruszenia przepisów Ustawy lub Umowy Powierzenia z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy, w następstwie czego Zleceniodawca, jako administrator danych 
osobowych zostanie zobowiązany do wypłaty odszkodowania lub zostanie ukarany karą 
grzywny, Wykonawca zobowiązuje się pokryć Zleceniodawcy poniesione z tego tytułu 
straty i koszty. 

 

Czas obowiązywania Umowy powierzenia 

Niniejsza Umowa powierzenia zostaje zawarta na czas obowiązywania umowy, o której 
mowa w § 1 ust. 1. 

 

Warunki wypowiedzenia Umowy 

1. Zleceniodawca ma prawo rozwiązać Umowę Powierzenia bez zachowania terminu 
wypowiedzenia, gdy Wykonawca:  

1) wykorzystał dane osobowe w sposób niezgodny z Umową Powierzenia lub Ustawą,  

2) powierzył przetwarzanie danych osobowych podwykonawcom bez zgody 
Zleceniodawcy,  

3) nie zaprzestanie niewłaściwego przetwarzania danych osobowych,  

4) zawiadomi o swojej niezdolności do dalszego wykonywania niniejszej Umowy,  
a w szczególności niespełniania wymagań określonych w § 3. 

2. Rozwiązanie niniejszej Umowy przez Zleceniodawcę jest równoznaczne z odstąpieniem od 
umowy z winy Wykonawcy, o której mowa w § 1 ust. 1. 

 

Rozwiązanie Umowy 

Wykonawca, w przypadku wygaśnięcia umowy, o której mowa § 1 ust. 1 i niniejszej umowy 
niezwłocznie, ale nie później niż w terminie do 5 dni kalendarzowych, zobowiązuje się 
zwrócić lub usunąć wszelkie dane osobowe, których przetwarzanie zostało mu powierzone, 
w tym skutecznie usunąć je również z nośników elektronicznych pozostających w jego 
dyspozycji i potwierdzić powyższe przekazanym Zleceniodawcy protokołem. 

 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego. 

3. Spory wynikłe z tytułu Umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla miejsca siedziby 
Zleceniodawcy. 

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zleceniodawcy 
i jeden dla Wykonawcy. 

 

ZLECENIODAWCA 
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