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Warszawa, 2017-06-30 

 

2017-08460 

 

 

Do wszystkich Wykonawców  

uczestniczących w postępowaniu 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. Wykonanie pisemnego 

tłumaczenia z języka angielskiego na język polski na potrzeby Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony 

Zdrowia. Znak sprawy: WZP.270.100.2017 

 

W związku z wpłynięciem pytań od Wykonawcy dotyczących Zapytania ofertowego, Zamawiający przytacza 

treść pytań i udziela odpowiedzi. 

 

Pytanie 1: 

Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie czasu realizacji poszczególnych etapów tłumaczenia. 

Odpowiedź: 

Zamawiający określa następujący czas realizacji poszczególnych etapów tłumaczenia: 

a) 5 dni roboczych na wykonanie pisemnego tłumaczenia z języka angielskiego na język polski: 

- umowy Managed Services Membership Agreement between the International Health Terminology 

Standards Development Organisation & the National Centre for Healthcare Information Systems Poland  

oraz trzech załączników do umowy:  

- Managed Services Membership Agreement Schedule 1 Service Definition, 

- Managed Services Membership Agreement Schedule 2 Service Level Agreement, 

- Managed Services Membership Agreement Schedule 3 Membership Fees, 

przekazanej przez Zamawiającego. 

b) 2 dni robocze na opcjonalne uzupełnienie tłumaczenia o naniesione przez Zamawiającego poprawki 

z języka polskiego na język angielski lub odwrotnie z języka angielskiego na język polski w  MS Word 

w trybie śledzenia zmian; 

c) 2 dni robocze na uwierzytelnienie tłumaczenia ostatecznej wersji umowy. 

Pytanie 2: 

Czy Wykonawca może podać koszt brutto za jedno słowo w kombinacji Angielski – Polski, Polski – 

Angielski? 

Odpowiedź: 

Zamawiający zgadza się na podanie kosztu brutto za jedno słowo tłumaczenia z języka polskiego na język 

angielski oraz z języka angielskiego na język polski w etapie 1b) przy założeniu, że aktualizacja 

tłumaczenia (etap 1b)) obejmować będzie 30% liczby słów tekstu podstawowego. 
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Pytanie 3: 

W załączniku nr 1 widnieje punkt, który mówi, że objętość dokumentacji to 27 stron (tj. 6292 wyrazów, 36156 

znaków ze spacjami, 42033 znaków bez spacji). 

Czy wartości dla ilości znaków ze spacjami i bez spacji są podane poprawnie? Naszym zdaniem liczba 

znaków ze spacjami powinna być większa niż liczba znaków bez spacji. 

Odpowiedź: 

Tekst obejmuje 6298 wyrazów, 36150 znaków bez spacji, 42004 znaków ze spacjami. 

Pytanie 4: 

W załączniku nr 1 widnieje informacja, że tłumaczenie ma zostać zrealizowane w nieprzekraczalnym 

terminie w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania zlecenia tłumaczenia.  

Czy ten okres zawierałby także dzień zamówienia czy nie?  

Przykładowo, jeżeli tłumaczenie zostałoby zlecone 3 lipca, to termin realizacji byłby 7 lipca czy 10 lipca? 

Odpowiedź: 

Termin liczy się od dnia następnego po otrzymaniu zlecenia tłumaczenia. Przykładowo, jeżeli tłumaczenie 

zostałoby zlecone 3 lipca, to termin realizacji byłby 10 lipca. 

Pytanie 5: 

W załączniku nr 1 widnieje także informacja, że „Wykonawca zobowiązuje się zachować szatę graficzną 

tłumaczonych tekstów zgodnie z oryginałem, uwzględniać w tekstach tłumaczeń wszystkie elementy tekstów 

oryginalnych, takie jak: rysunki, wykresy i podpisy, przy czym wszystkie fragmenty tekstowe tych obiektów 

zostaną przetłumaczone.”  

W jakim formacie zostałyby przekazane materiały do tłumaczenia? Domniemujemy, że tłumaczenie tekstu 

obiektów ma się odbyć w tabeli pod obiektem, a nie z zachowaniem układu graficznego. Prosimy 

o potwierdzenie tej kwestii.  

Odpowiedź: 

Materiały do tłumaczenia zostaną przekazane w formacie pdf. Zamawiający zgadza się, aby tłumaczenie 

tekstu obiektów zamieszczone zostało w tabeli pod obiektem, a nie z zachowaniem układu graficznego. 

Pytanie 6: 

Jaki jest spodziewany termin przekazania tekstów do tłumaczenia? 

Odpowiedź: 

Termin przekazania tekstów  - niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty. 

Pytanie 7: 

Pytanie odnośnie oświadczenia o zachowaniu poufności informacji. Kto ze strony Wykonawcy powinien 

podpisać to oświadczenie? 

Odpowiedź: 

Oświadczenie może podpisać osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy i/lub osoba realizująca 

przedmiotowe tłumaczenie. 
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Jednocześnie, w związku z wystąpieniem okoliczności uzasadniających zmiany treści Zapytania 

ofertowego, Zamawiający dokonuje następującej zmiany: 

 

1. Punkt 1 ppkt b) Opisu Przedmiotu Zamówienia otrzymuje następujące brzmienie: 

„b) opcjonalnie uzupełnienie tłumaczenia o naniesione przez Zamawiającego poprawki z języka 

angielskiego na język polski i odwrotnie z języka polskiego na język angielski w MS Word w trybie 

śledzenia zmian; aktualizacja tłumaczenia obejmować będzie 30% liczby słów tekstu 

podstawowego”. 

2. W punkcie 1 Opisu Przedmiotu Zamówienia zapis dotyczący liczby słów i znaków:  

„Dokumentacja, o której mowa w punkcie 1 a) obejmuje 27 stron (tj. 6292 wyrazów, 36156 znaków 

ze spacjami, 42033 znaków bez spacji)”  

otrzymuje następujące brzmienie:  

„Dokumentacja, o której mowa w punkcie 1 a) obejmuje 27 stron (tj. 6298 wyrazów, 36150 znaków 

bez spacji, 42004 znaków ze spacjami).  

3. Punkt 2 Opisu Przedmiotu Zamówienia Termin i płatności otrzymuje następujące brzmienie: 

„Nieprzekraczalny termin realizacji zamówienia od dnia zlecenia dla punktu 1a) – 5 dni roboczych, 

1b) – 2 dni robocze, 1c) – 2 dni robocze. Zamawiający dokona płatności za usługę po jej realizacji, 

w terminie 21 dni od dostarczenia faktury Vat do siedziby Zamawiającego”. 

 

Załączniki: 

1. Ujednolicona treść Załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego – Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

2. Ujednolicona treść Załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego – Formularza „Oferta”. 

 

 

 

Dyrektora 

Centrum Systemów Informacyjnych  

Ochrony Zdrowia 

 

(-) Marcin Węgrzyniak 

 

 

 

 

 

Sporządził: Celuch-Gąsiorowska Magdalena 


