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Warszawa, 2019-09-17 

Załącznik nr 1 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

I. Przedmiotem zamówienia jest usługa specjalistycznego tłumaczenia pisemnego zawartości 

katalogu MTC na potrzeby realizacji e-recepty transgranicznej dla Centrum Systemów 

Informacyjnych Ochrony Zdrowia z  siedzibą w  Warszawie przy ul. Stanisława Dubois 5A. 

1. Przedmiot zamówienia polegać będzie na:  

a) sporządzeniu tłumaczeń pisemnych z języka angielskiego na język polski oraz weryfikacji już 

istniejących tłumaczeń w języku angielskim; 

b) tłumaczenie dotyczy zbioru pojęć katalogu MTC (Master Translation/Transcoding 

Catalogue) przekazanego przez Zamawiającego zgodnie z ilością wyszczególnioną w pkt. I.2;  

c) uzupełnieniu tłumaczenia o naniesione przez Zamawiającego poprawki.  

2. Zawartość katalogu MTC (Master Translation/Transcoding Catalogue) będącego przedmiotem 

tłumaczenia: 

Value Set Name Ilość rekordów Ilość rekordów wstępnie 
przetłumaczonych  (należy 
zweryfikować poprawność 
tłumaczenia) 

Ilość pojęć 
pozostała do 
tłumaczenia 

epSOSActiveIngredient 6082 6043 39 

epSOSAdministrativeGender 3 3 0 

epSOSConfidentiality 3 3 0 

epSOSCountry 249 249 0 

epSOSDisplayLabel 95 0 95 

epSOSDocumentCode 6 0 6 

epSOSDoseForm 531 531 0 

epSOSHealthcareProfessionalRole 39 25 14 

epSOSLanguage 379 0 379 

epSOSNullFavor 11 0 11 

epSOSPackage 68 68 0 

epSOSRouteofAdministration 77 77 0 

epSOSTelecomAddress 8 0 8 

epSOSTimingEvent 13 0 13 

epSOSUnits 810 0 810 

SUMA 8374 6999 1375 
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II. Ogólne warunki współpracy w zakresie tłumaczeń pisemnych:   

1. Dokumenty do przetłumaczenia będą przekazywane Wykonawcy w postaci 

elektronicznej. Materiał do tłumaczenia zostanie przekazany Wykonawcy drogą 

elektroniczną na wskazany adres email w postaci zaszyfrowanej. Hasła zostaną 

przekazane oddzielnym kanałem transmisji.  

2. W tekście przetłumaczonym Wykonawca obowiązany będzie zapewnić:  

a) jednolitość i spójność zastosowanego słownictwa, terminologii 

specjalistycznej oraz frazeologii; 

b) zapewnienie spójności z oficjalnymi tłumaczeniami klasyfikacji tj. WHO ICD-

10, WHO ATC, SNOMED CT, ISCO-08; 

c) stosowanie bieżących ustaleń terminologicznych poczynionych z 

Zamawiającym;   

d) wykonanie zaleceń Zamawiającego dotyczących formatu tłumaczenia 

dokumentów (nie dopuszcza się zmiany formatu dokumentu bez istotnych 

przesłanek, które każdorazowo powinny być ustalone z Zamawiającym); 

e) uwzględnienie wszystkich elementów znajdujących się w dokumencie 

tłumaczonym; 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wykonywania tłumaczeń za pomocą 

programów komputerowych służących do translacji tekstów. 

4. Przetłumaczone teksty będą przekazywane Zamawiającemu w postaci elektronicznej 

na adres poczty elektronicznej ustalony przez Strony. 

5. Termin realizacji: wykonanie usługi do dnia 2019-12-10 na podstawie umowy zlecenia.  

 

Proszę o wskazanie w ofercie całkowitej wartości zamówienia brutto. 

 

 


