
Strona 1 z 2

Urząd Transportu Kolejowego
Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa
NIP: 526-26-95-081, REGON: 015481433

Tel.: 22 749 14 00, fax: 22 749 14 01
www.utk.gov.pl

 email: utk@utk.gov.pl

Biuro Administracyjno - Finansowe  

Warszawa, dnia 19 kwietnia 2017 r.

BAF-WZPL.250.3.2017.3.ASz

WYJAŚNIENIA
TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

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

Zamawiający działając na podstawie pkt. 12.3 Ogłoszenia o zamówieniu, przekazuje treść 
pytań wniesionych podczas wizji lokalnej, która odbyła się w dniu 18 kwietnia 2017 r., wraz 
z wyjaśnieniami.

Pytanie 1:
W jaki sposób będę odbierane odpady powstałe w trakcie porządkowania dokumentacji 
(koszulki, teczki, segregatory itp.)?
Odpowiedź:
Wykonawca zobowiązany będzie do segregacji odpadów z podziałem na metal, plastik, papier. 
Zamawiający zapewni opakowania na odpady oraz odbiór odpadów raz dziennie.
Pytanie 2:
Czy w trakcie realizacji umowy będzie możliwa zmiana materiałów zadeklarowanych 
w ofercie (teczki aktowe i pudła archiwizacyjne)?
Odpowiedź:
W trakcie realizacji umowy będzie możliwa zmiana pierwotnie zadeklarowanych w ofercie 
materiałów na inne pod warunkiem, że nowe materiały spełniać będą wymagania postawione 
w opisie przedmiotu zamówienia.

W związku z powyższym Zamawiający wprowadza modyfikację Opisu Przedmiotu 
Zamówienia, stanowiącego załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu jak niżej:

 w rozdziale II po pkt. 4 dodaje się pkt. 5 w brzmieniu:
„5. Opakowania na segregowane odpady (papier, plastik, metal) powstałe w trakcie 
porządkowania dokumentacji oraz ich odbiór co najmniej raz dziennie.”

http://www.utk.gov.pl/
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 w rozdziale I, w pkt. 6 lit. k kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje lit. l w brzmieniu:

„l) każdorazowo, gdy zaistnieje konieczność zmiany materiałów niezbędnych do wykonania 
zamówienia, zadeklarowanych w ofercie, przedstawienie do akceptacji Zamawiającego 
propozycji nowych materiałów, spełniających wymagania określone w li. b. wraz 
z certyfikatem potwierdzającym spełnienie wymagań normy PN-EN ISO 9706:2001 dla 
teczek i pudeł archiwizacyjnych.”

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
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