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2015-02557 

 

Do wszystkich Wykonawców  

uczestniczących w postępowaniu  

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na: „Przeprowadzenie finalnej weryfikacji oraz korekty 

językowo-redakcyjnej polskiej wersji językowej Terminologii klinicznej SNOMED 

Clinical Terms® będącej przedmiotem realizowanego zamówienia publicznego na 

„Usługę tłumaczenia na język polski Terminologii klinicznej SNOMED Clinical 

Terms® oraz przeprowadzenie pierwszej weryfikacji poprawności tłumaczenia”, 

znak sprawy: WZP.6151.3.2015. 

 

 

W związku z wpłynięciem pytań i wniosków od Wykonawców dotyczących treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej „SIWZ”), na podstawie art. 38 ust. 

2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U.  

z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający przytacza treść pytań 

i wniosków oraz udziela wyjaśnień. 

 

Pytanie 1:  

Czy podana ilość – ponad 350 000 pojęć mamy rozumieć jako wyrazy czy jako zdania? 

 

Odpowiedź:  
Liczba ponad 350 000 określa pojęcia. Z tym, jak zbudowane są pojęcia można, zgodnie  

z zapisami w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, zapoznać 

się na stronie internetowej http://browser.ihtsdotools.org/.  

 

Pytanie 2:  

Czy jest możliwe wskazanie ilości znaków (wraz ze spacjami) lub wyrazów jaka ma podlegać 

weryfikacji? Słowo pojęcie nie jest jednoznaczne i na jego podstawie trudno będzie określić 

zakres pracy. 

 

Odpowiedź:  
Zamawiający nie ma możliwości dokładnego określenia liczby znaków lub wyrazów. 

 

Pytanie 3:  

Czy jest możliwe otrzymanie próbki/część pojęć, które zostały już przetłumaczone i będą 

podlegały przedmiotowej weryfikacji i korekcie językowe? Próbka taka pozwoli nam na 

określenie jakości tłumaczenia, ilości pracy jaką będzie wymagać tekst oraz możliwy termin 

wykonania zlecenia. 

http://www.csioz.gov.pl/
http://browser.ihtsdotools.org/
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Odpowiedź:  
Zamawiający udostępnia Wykonawcom, w załączeniu do niniejszego pisma, kilka 

przetłumaczonych pojęć, celem określenia jakości tłumaczenia. 

 

Pytanie 4:  

Na jakiej podstawie została określona przez Państwa szacowana wartość zamówienia? 

 

Odpowiedź:  
Zamawiający określił szacowaną wartość zamówienia na podstawie regulacji wewnętrznych 

Zamawiającego, zgodnie z art. 32 ustawy Pzp. 

 

Pytanie 5:  

Prosimy o możliwość zapoznania się z wykonanym tłumaczeniem terminologii klinicznej 

SNOMED Clinical Terms będącej przedmiotem weryfikacji. 

 

Odpowiedź:  
Patrz odpowiedź na pytanie numer 3. 

 

Pytanie 6:  

Prosimy również o informację w jakim formacie przekazywane będą pliki  

w comiesięcznych paczkach. 

 

Odpowiedź:  
Zamawiający będzie przekazywał paczki w formacie Microsoft Excel (xls). 

 

Pytanie 7:  

Wykonawca wnioskuje o: 

1. uzasadnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Rozdział I, pkt III, ppkt 

3), który brzmi następująco: „Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przez Wykonawcę, który świadczy 

obecnie usługę pn. „Tłumaczenie na język polski Terminologii klinicznej SNOMED Clinical 

Terms® oraz przeprowadzenie pierwszej weryfikacji poprawności tłumaczenia”, na 

postawie umowy nr 115/2014 zawartej w dniu 31 października 2014 roku.”; 

2. podanie podstawy prawnej uzasadniającej ww. zapis SIWZ. 

Chciałabym zwrócić uwagę, że postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na 

wykonanie usługi weryfikacji zostało zorganizowane w sposób oddzielny i niezależny od 

poprzedniego postępowania, które zostało zakończone w 2014 r. podpisaniem umowy. 

Jako Wykonawca, spełniamy wszystkie warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu, w 

szczególności dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wielokrotnie 

wykonywaliśmy zamówienia, które składały się z kilku części: w tym tłumaczenia, wstępnej 

weryfikacji oraz finalnej weryfikacji. Potencjał kadrowy, jakim dysponujemy umożliwia nam 

wykonanie usługi będącej przedmiotem przedmiotowego postępowania w sposób należyty –

wykonanie finalnej weryfikacji terminologii SNOMED zostanie przeprowadzone przez 

http://www.csioz.gov.pl/
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tłumaczy, którzy nie zajmowali się uprzednio wykonaniem tłumaczenia oraz wstępnej 

weryfikacji danego fragmentu tekstu.  

W naszym odczuciu, zapis SIWZ Rozdział I, pkt III, ppkt 3 dyskryminuje nas jako 

potencjalnego Wykonawcę. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Załączniki: 

1. Plik z przykładami przetłumaczonych pojęć. 

 

Dyrektor 

Centrum Systemów Informacyjnych 

Ochrony Zdrowia 

 

(-) Marcin Kędzierski 

 

 

 

 

Sporządził: Tomasz Banaś 
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