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Biuro Administracyjno - Finansowe  

Warszawa, dnia 12 kwietnia 2017 r.

BAF-WZPL.250.3.2017.2.ASz

WYJAŚNIENIA
TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

dotyczy: postępowania pn. „Usługa archiwizacji dokumentów Urzędu Transportu 
Kolejowego” - nr sprawy: BAF-WLZP.250.3.2017

Zamawiający – Urząd Transportu Kolejowego – działając na podstawie pkt. 12.3 Ogłoszenia 
o zmówieniu przekazuje treść pytań wniesionych w okresie do 10 kwietnia 2017 r. wraz 
z wyjaśnieniami.

Pytanie 1:
Czy Wykonawca ma możliwość dokonania wizji lokalnej i zapoznania się ze stanem 
dokumentacji przeznaczonej do zarchiwizowania?
Odpowiedź:
Tak istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w dniu 18 kwietnia 2017 r. o godz. 
14.00 na zasadach opisanych poniżej. 
Pytanie 2:
Czy Zamawiający uzna za właściwe dla spełnienia warunku o którym mowa w pkt 5.1.2 
Ogłoszenia o zamówieniu przedstawienie Umowy kredytu podpisanej jednostronnie przez 
bank lub ofertę kredytu dla Wykonawcy, zawierającą kwotę kredytu?
Odpowiedź:
Zamawiający uzna za właściwe dla spełnienia warunku, o którym mowa w pkt 5.1.2 
Ogłoszenia o zamówieniu, przedstawienie Umowy kredytu podpisanej jednostronnie przez 
bank.

Wizja lokalna odbędzie się w terminie 18 kwietnia 2017 r. o godz. 14:00 w siedzibie 
Zamawiającego.
W takcie wizji lokalnej zostaną Wykonawcy przedstawione przykładowe dokumenty 
z każdego rodzaju akt przeznaczonych do archiwizacji.
Wykonawcy, którzy chcą wziąć udział w wizji lokalnej proszeni są o imienne zgłoszenie  
jednego przedstawiciela. Zgłoszenie należy przesłać na adres e-mail 
zamowieniapubliczne@utk.gov.pl, podając w temacie wiadomości „BAF-WZPL.250.3.2017 - 
zgłoszenie osoby na wizję lokalną”. Termin zgłoszeń upływa 18 kwietnia 2017 r. o godz. 
9:00. 
Osoby. które zostaną prawidłowo zgłoszone proszone są o punktualne przybycie do siedziby 
Zamawiającego w terminie wyznaczonym na wstępie. Miejsce spotkania - Al. Jerozolimskie 
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134, wejście „gamma”, XII p. Uwaga: aby dostać się do siedziby urzędu koniecznej jest 
pobranie identyfikatora z recepcji biurowca znajdującej się naprzeciw wejścia „gamma”

Mając powyższe na uwadze Zamawiający ustala termin składania ofert na 
21 kwietnia 2017 r. godz. 12:00 wprowadzając następujące zmiany w treści ogłoszenia:

1. W pkt. 10.10 Ogłoszenia, drugi wiersz tabeli otrzymuje brzmienie:
„OFERTA NA: Usługę archiwizacji dokumentów Urzędu Transportu Kolejowego; Sprawa 
BAF-WZPL.250.3.2017; NIE OTWIERAĆ! przed dniem 21.04.2017 r., godz. 12.30”

2. Punkt 13.1 Ogłoszenia otrzymuje brzmienie:
„13.1 Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 21 kwietnia 2017 r. do godziny 12:00 
w siedzibie Zamawiającego przy Al. Jerozolimskie 134 w Warszawie, Kancelaria Główna, 
12 piętro (godziny pracy Urzędu 8:15 – 16:15, w dni robocze od poniedziałku do piątku).”

3. Punkt 13.4 Ogłoszenia otrzymuje brzmienie:
„13.4 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w dniu na który przypada termin 
składania ofert, o godzinie 12:30, w pok. nr 1340.”

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji Przetargowej

MICHAŁ ZIĘBA
DYREKTOR DEPARTAMENTU 

BEZPIECZEŃSTWA KOLEJOWEGO
/Dokument podpisano kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym./

Informacje w tej sprawie można uzyskać pod numerem tel.:
22 749 15 00
Urząd Transportu Kolejowego – Biuro Administracyjno - Finansowe
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