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KANCELAR IA
SENATU

BIURO PRAWNE,  KADR I  ORGANIZACJ I

Dotyczy: prowadzonego, w trybie podstawowym bez negocjacji, postępowania o udzielenie zamówienia 
na świadczenie usług archiwizacyjnych. 

Wyjaśnienia treści SWZ.

(Podstawa prawna: art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
– Prawo zamówień publicznych).

W związku z nadesłanymi w dniach 25 czerwca 2021 r. wnioskami o wyjaśnienie treści 
specyfikacji warunków zamówienia z dnia 23 czerwca 2021 r. w wyżej wymienionym 
postępowaniu, Kancelaria Senatu udziela następujących wyjaśnień: 

Pytanie 1:  
Czy istnieje możliwość wydłużenia terminu składania ofert?
Odpowiedź 1: 
Nie. Zamawiający nie wydłuża terminu składania ofert.

Pytanie 2:
Dot. Załącznika nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia ust. 4.2. - przyjęcie 
dokumentacji przechowywanej w archiwum zewnętrznym dotychczasowego wykonawcy 
usługi przechowania: 

a. Prosimy o podanie adresu - miejsca przechowywania dokumentacji w archiwum 
zewnętrznym dotychczasowego wykonawcy usługi przechowania. 

b. Czy dokumentacja u dotychczasowego wykonawcy (2 398 pudeł) przechowywana 
jest na paletach, czy też pudła ułożone są bezpośrednio na regałach? Jeżeli na 
paletach, to na jakiej ilości palet znajduje się dokumentacja?

c. Czy do miejsca przechowywania dokumentacji w archiwum zewnętrznym 
obecnego wykonawcy możliwy jest dojazd samochodem: 
 Ciężarowym (16 palet)? 
 Ciężarowym z naczepą (32 palety)? 

d. Czy archiwum obecnego przechowawcy posiada rampę załadunkową?
e. Na jakim poziomie będzie utworzony protokół zdawczo-odbiorczy odbieranej 

dokumentacji: 
 Ilościowym - odebranych pudeł? 

Do wszystkich wykonawców:
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 Ilościowym - odebranych palet? 
 Innym (jakim)?

f. Prosimy o podanie wymiarów pudeł w których obecnie przechowywana jest 
dokumentacja (wysokość x szerokość x długość).

g. wszystkie pudła są tych samych wymiarów.
Odpowiedź 2:

a. zamawiający określił przybliżoną lokalizację archiwum zewnętrznego obecnego 
wykonawcy w pkt 7.2 załącznika nr 1 do SWZ. Pełny adres miejsca 
przechowywania dokumentacji obecnego wykonawcy zostanie wskazany
w umowie, stanowiącej załącznik nr 7 do SWZ. Wcześniejsze wskazanie jest 
niemożliwe ze względu na ochronę przechowywanej dokumentacji; 

b. dokumentacja przechowywana jest u obecnego wykonawcy w postaci pudeł 
ułożonych bezpośrednio na regałach;

c. do miejsca przechowywania dokumentacji w archiwum zewnętrznym obecnego 
wykonawcy możliwy jest dojazd samochodem ciężarowym (16 palet) jak również 
samochodem ciężarowym z naczepą (32 palety);

d. archiwum dotychczasowego wykonawcy posiada rampę przeładunkową;
e. protokół zdawczo-odbiorczy odbieranej dokumentacji będzie przygotowany na 

poziomie ilościowym – odebranych pudeł;
f. wymiary pudła wraz z pokrywką to: 28cm x 33cm x 41 cm;
g. wszystkie pudła są tych samych wymiarów.

Pytanie 3:  
Dot. Załącznika nr 1 do Specyfikacji warunków zamówienia ust. 4.3 i ust. 8.9
Prosimy o uszczegółowienie na czym ma polegać katalogowanie dokumentacji w systemie 
informatycznym? Czy należy skatalogować wyłącznie indywidualny numer 
identyfikacyjny znajdujący się na kodzie kreskowym? 
Odpowiedź 3:
Należy skatalogować wyłącznie indywidualny numer identyfikacyjny znajdujący się na 
kodzie kreskowym.

Pytanie 4:
Dot. Załącznika nr 1 do Specyfikacji warunków zamówienia ust. 7.5 

a. Jakie czynności będzie musiał wykonać Wykonawca w zakresie przygotowania 
dokumentacji do transportu? 

b. Czy pudła z dokumentacją przeznaczoną do odbioru zostaną wyjęte z 
regałów/półek oraz dostarczane przez dotychczasowego wykonawcę do miejsca 
załadunku w którym nowy wykonawca dokona przygotowania do transportu wraz 
z załadunkiem na samochód? 

Odpowiedź 4:
a. wykonawca w procesie przygotowania dokumentacji do transportu będzie musiał 

zaewidencjonować na protokole zdawczo-odbiorczym liczbę pudeł odbieranych 
od dotychczasowego wykonawcy.

b. pudła z dokumentacją przeznaczoną do odbioru zostaną wyjęte z regałów / półek 
oraz dostarczone przez dotychczasowego wykonawcę do miejsca załadunku, w 
którym nowy wykonawca dokona przygotowania do transportu wraz z 
załadunkiem na samochód.

Pytanie 5:
Dot. Załącznika nr 1 do Specyfikacji warunków zamówienia ust. 7.3 oraz ust. 7.5.5. i 7.5.6. 

a. Zgodnie zapisami ust. 7.3 OPZ nowy wykonawca ma odebrać wszystkie 
dokumenty od dotychczasowego wykonawcy przed rozpoczęciem obowiązywania 
nowej umowy. Jednocześnie zapisy ust. 7.5.5 i 7.5.6 wskazują, że w ciągu 30 dni 
od dnia dokonania odbioru nowy wykonawca ma zabezpieczyć pudła plombami 
(w przypadku braku ich zabezpieczenia) oraz przepakować dokumentację do 
nowego pudła (w przypadku, gdy dotychczasowe pudło jest uszkodzone). 
Wykonawca zakłada zatem, że jeżeli na etapie przygotowania dokumentacji do 
transportu wraz z załadunkiem, przed podpisaniem protokołu zdawczo-
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odbiorczego nowy wykonawca ujawni pudła niezabezpieczone plombą lub 
uszkodzone, to pudło takie nie zostanie odebrane od dotychczasowego 
wykonawcy do czasu zabezpieczenia ich plombą lub wymiany pudła na nowe 
przez dotychczasowego wykonawcę. 
Powyższe niezgodności dotyczące pudeł, które zostaną ujawnione po 
przetransportowaniu ich do nowego miejsca przechowywania, zostaną usunięte 
przez nowego wykonawcę. 
Prosimy o potwierdzenie powyższego sposobu odbioru.

b. W przypadku, gdy obowiązek przepakowania pudła lub uzupełnienia plomby 
będzie leżał w całości po stronie nowego wykonawcy, nawet w trakcie 
dokonywania odbioru od dotychczasowego wykonawcy, prosimy o określenie ile 
pudeł będzie wymagało zabezpieczenia plombą i ile pudeł będzie wymagało 
przepakowania wynikającego z jego uszkodzenia? 

Odpowiedź 5:
a. nowy Wykonawca przyjmie do transportu wszystkie pudła od dotychczasowego 

Wykonawcy bez względu na ich stan i moment ujawnienia uszkodzenia pudła lub 
braku plomby. Nowy wykonawca założy plomby na pudła w sytuacji braku ich 
zabezpieczenia oraz przepakuje dokumentację do nowego pudła, w przypadku, 
gdy dotychczasowe pudło jest uszkodzone, w terminie nie późniejszym niż 30 dni 
od dnia odbioru pudeł. Zamawiający pozostawia nowemu Wykonawcy decyzję co 
do momentu uzupełnienia wad technicznych i zabezpieczających pudła, z 
zastrzeżeniem terminu wskazanego w zdaniu poprzednim.

b. zamawiający nie posiada wiedzy na temat tego ile pudeł będzie wymagało 
zabezpieczenia plombą i ile pudeł będzie wymagało przepakowania wynikającego 
z jego uszkodzenia.

Pytanie 6:
Dot. Załącznika nr 1 do Specyfikacji warunków zamówienia ust. 8.3. 
Zamawiający zakłada, że w latach 2022 i 2023 nastąpi wycofanie z przechowania 
wcześniej przekazanej dokumentacji w liczbie ok. 1 083 pudeł. Czy wycofanie
z przechowania pudła to: 

a. pudła, które będą podlegać niszczeniu przez Wykonawcę? 
b. pudła, które należy zwrócić do siedziby Zamawiającego? 

Odpowiedź 6:
Wycofane z przechowywania pudła to pudła, które należy zwrócić do siedziby 
Zamawiającego.

Pytanie 7:
Czy przekazywanie nowej dokumentacji do archiwum będzie się odbywało w każdym 
miesiącu, czy tez raz na kwartał, raz na pół roku lub raz w roku?
Odpowiedź 7:
Przekazywanie nowej dokumentacji do archiwum będzie odbywało się zgodnie
z potrzebami zamawiającego. Zamawiający nie jest w stanie określić szczegółowego 
terminarza przekazywania dokumentacji. Dotychczas zamawiający przekazywał 
dokumentację najczęściej raz na kwartał, zdarzały się również transporty raz na miesiąc.

Pytanie 8:
Prosimy o określenie ile osób po stronie Zamawiającego będzie miało prawo dostępu do 
systemu informatycznego Wykonawcy umożliwiającego Zamawiającemu podgląd 
ewidencji przechowywanych pudeł oraz zamawianie pudeł do udostępnienia? 
Odpowiedź 8:
Prawo dostępu do systemu informatycznego będą miały 2 do 3 osób ze strony 
zamawiającego. 

Pytanie 9:
Dot. Załącznika nr 1 do Specyfikacji warunków zamówienia ust.10.2. 



ul. Wiejska 6/8, 00-902 Warszawa, tel. 22 694 90 33, faks 22 694 92 13, e-mail: bpko@senat.gov.pl 4 / 4

Ile należy dostarczyć pojemników do transportu dokumentacji przeznaczonej do 
zniszczenia? Czy ma to być 1 pojemnik na całą kancelarię, który będzie sukcesywnie 
wymieniany na pusty po zapełnieniu dotychczasowego pojemnika? 
Odpowiedź 9:
Zamawiający preferuje sukcesywne dostarczanie pojemników do transportu 
dokumentacji przeznaczonej do zniszczenia i wymianę na puste po zapełnieniu 
dotychczasowych pojemników. Ilość pojemników dostarczanych do siedziby 
zamawiającego będzie zależna od ich rozmiarów, możliwości ich czasowego 
przechowywania w siedzibie Kancelarii Senatu, i ustalana będzie z wykonawcą 
każdorazowo dla danej partii dokumentacji przeznaczonej do zniszczenia.

Aleksandra Skorupka
dyrektor
/podpisano elektronicznie/
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