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 Gdańsk, 06.11.2020 r. 

GCŚ.DO.344.4.5.2020 

 

Dotyczy: zapytania ofertowego na „Świadczenie usług w zakresie przechowywania, wyszukiwania, 

udostępniania, porządkowania, brakowania i niszczenia dokumentacji niearchiwalnej, będącej 

w zasobach Gdańskiego Centrum Świadczeń”. 

Postępowanie nr: GCŚ.DO.344.4.1.2020 

 

WYJAŚNIENIA NA WNIESIONE ZAPYTANIA DO TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

 

Zamawiający - Gmina Miasta Gdańska, za pośrednictwem realizatora usługi będącej 

przedmiotem postępowania nr GCŚ.DO.344.4.1.2020, tj. Gdańskiego Centrum Świadczeń – 

informuje Wykonawców, iż otrzymał zapytania do treści przedmiotowego zapytania ofertowego, 

na które udziela poniższych odpowiedzi. 

 

 

PYTANIE 1 

Jaką ilość dokumentacji w metrach bieżących ma Wykonawca przejąć na początku 

obowiązywania umowy od dotychczasowego przechowawcy? 

 

ODPOWIEDŹ 

Na początku obowiązywania umowy Wykonawca, wybrany w ramach postępowania 

nr GCŚ.DO.344.4.1.2020, przejmie od dotychczasowego przechowawcy ok. 950 mb. 

 

 

PYTANIE 2 

Czy przy odbiorze zasób znajdujący się w archivboxach 10” należy przepakować do pudeł 

zbiorczych (42x26x33 cm) nowego Przechowawcy? Czy pudła zbiorcze stanowią własność 

Zamawiającego i nie ma konieczności przepakowywania pudeł przy odbiorze? 

 

ODPOWIEDŹ 

Pudła zbiorcze, w których obecnie przechowywane są dokumenty Zamawiającego stanowią jego 

własność i nie będzie potrzeby przepakowywania pudeł przy odbiorze. 

 

 

PYTANIE 3 

Czy nowy Przechowawca może zaproponować własny wzór umowy?  Czy umowę chcą Państwo 

zawrzeć na swoich wzorze? (jeżeli preferują Państwo swój wzór umowy to prosimy o jego 

podesłanie celem naniesienia ewentualnych propozycji zmian w zapisach). 

 

ODPOWIEDŹ 

Wykonawca może zaproponować własny wzór umowy, dołączając go do składanej oferty. 

Ostateczna treść umowy zostanie przygotowana po wyłonieniu Wykonawcy w ramach 

postępowania nr GCŚ.DO.344.4.1.2020. Jednakże już teraz można zapoznać się z podstawowymi 

wymaganiami Zamawiającego, które będą ujęte w treści umowy, a które obecnie opisane są 

w treści zapytania ofertowego ww. postępowania. 
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PYTANIE 4 

Jaką ilość wypożyczeń przewidują Państwo w skali miesiąca z podziałem na tryb standardowy 

oraz tryb ekspresowy ? 

 

ODPOWIEDŹ 

 

Zamawiający preferuje wyszukanie przez Wykonawcę zamawianej jednostki archiwizacyjnej 

z samodzielnym jej odebraniem przez Zamawiającego w siedzibie Wykonawcy – i takich 

wypożyczeń w skali miesiąca jest ok. 10. 

Pozostałe opcje, tj. wyszukanie przez Wykonawcę zamawianej jednostki archiwizacyjnej 

z możliwością jej dowozu (przez Wykonawcę) do wskazanego przez Zamawiającego miejsca, 

dotychczas wykorzystywane są przez Zamawiającego sporadycznie – usługa standardowa: kilka 

wypożyczeń w roku, zaś usługa ekspresowa: 1-3 wypożyczenia w roku. 

 

 

Zamawiający informuję, iż zgodnie z treścią postępowania nr GCŚ.DO.344.4.1.2020, odpowiedzi 

na powyższe wyjaśnienia, wysłane są, bez podania źródła zapytania, do wszystkich Wykonawców, 

którzy są uczestnikami postępowania. 

 

 

 

Z poważaniem 

Rafał Rychter 

z-ca kierownika Działu Organizacyjnego 


