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Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Świadczenie usług 
polegających na wykonywaniu pisemnych lub ustnych tłumaczeń językowych, na języki 
europejskie i pozaeuropejskie, odbywających się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza 
granicami” (znak postępowania BDG-wzp-260/17/2020/KP)

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
(SIWZ)

W związku z pytaniami otrzymanymi od Wykonawców, biorących udział w przedmiotowym 

postępowaniu, Zamawiający – Ministerstwo Środowiska,  działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843  ze zm.) poniżej 

przedstawia wyjaśnienia w zakresie zgłoszonych wątpliwości.

Pytanie Wykonawcy: 

1. W rozdz. 7.15 SIWZ Zamawiający wskazuje, jakie dokumenty należy złożyć wraz z ofertą, 
nie wskazuje jednak na konieczność złożenia Załącznika nr 2a pt. „Szczegółowe warunki 
cenowe dotyczące usług będących przedmiotem zamówienia”. Czy wraz z ofertą należy złożyć 
załącznik nr 2a?

Odpowiedź:
Załącznik nr 2a pt. „Szczegółowe warunki cenowe dotyczące usług będących przedmiotem 
zamówienia” stanowi integralną część oferty, gdyż jest to podstawa do wyliczenia łącznej 
jej ceny, podanej w Załączniku nr 2. 
Wymagane jest więc złożenie obu wskazanych powyżej załączników do SIWZ.

Pytanie Wykonawcy: 

2. W Załączniku nr 2a w Tabeli I, II i III (tłumaczenia pisemne) w przypadku każdego trybu istnieje 
konieczność wskazania ceny brutto za jedną stronę rozliczeniową (1125 znaków 
wraz ze spacjami) z uwierzytelnieniem przez tłumacza przysięgłego (kolumna 5) w kombinacji 
z języka obcego na język obcy. Zgodnie z art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r.
 o zawodzie tłumacza przysięgłego (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1326) tłumacz przysięgły jest 
uprawniony do sporządzania i poświadczania tłumaczeń z języka obcego na język polski, 
z języka polskiego na język obcy, a także do sprawdzania i poświadczania tłumaczeń w tym 
zakresie, sporządzonych przez inne osoby. W związku z tym żaden tłumacz przysięgły w Polsce 
nie posiada uprawnień do uwierzytelniania dokumentów przetłumaczonych z języka obcego na 
język obcy. Wnosimy o usunięcie tej pozycji cenowej we wszystkich trybach w Tabelach I, II
 i III. 
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Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje wymóg podania ceny za usługę, określoną w Załączniku nr 2a Tabeli I,II,III 
(kolumna nr 5). Do kalkulacji ww. ceny należy przyjąć łączną wartość tłumaczenia przysięgłego 
dwuetapowego tj. z języka obcego na język polski, z języka polskiego na język obcy. 

Pytanie Wykonawcy: 

3. Czy w załączniku nr 2a w Tabeli I, II i III, w kolumnie 5, należy wycenić usługę obejmującą 
jednocześnie tłumaczenie i uwierzytelnienie 1 strony obliczeniowej? Pytanie to zadajemy 
z uwagi na fakt, że w OPZ, rozdz. 2.3 SIWZ, uwierzytelnienie stanowi oddzielny rodzaj usługi.

Odpowiedź:
Tak, cena w załączniku nr 2a, kolumna 5 tabeli I, II, III obejmuje tłumaczenie 
wraz z uwierzytelnieniem przez tłumacza przysięgłego.

Pytanie Wykonawcy:
4. Czy właściwa jest następująca interpretacja załącznika nr 2a w Tabeli I, II i III w części 

dotyczącej trybu „tłumaczenie pisemne (tryb weryfikacji)”: 
a. usługa podlegająca wycenie w kolumnie 2 polega na weryfikacji tłumaczenia 

pisemnego nieprzysięgłego, przesłanego przez Zamawiającego, 
b. usługa podlegająca wycenie w kolumnie 5 polega na weryfikacji tłumaczenia 

pisemnego nieprzysięgłego, przesłanego przez Zamawiającego i uwierzytelnieniu 
go przez tłumacza przysięgłego?

Odpowiedź:
Przyjęta interpretacja dot. treści załącznika nr 2a Tabeli I, II, II w części dotyczącej trybu
 „tłumaczenie pisemne (tryb weryfikacji)” jest prawidłowa.

Pytanie wykonawcy:
5. W załączniku nr 2a pod Tabelą IV umieszczono uwagę: „liczba tłumaczeń podana w tabeli jest 

liczbą przewidywaną w okresie obowiązywania umowy i stanowi podstawę do wyceny oferty. 
Zamawiający nie zobowiązuje się do dokonania zleceń w podanej liczbie”. Czy ta uwaga 
dotyczy również usług tłumaczeń pisemnych (Tabela I, II i III)?

Odpowiedź:
Przewidywana liczba tłumaczeń, podana w SIWZ, jest jedynie szacunkową liczbą przyjętą 
na potrzeby niniejszego postępowania i służącą porównaniu złożonych ofert. Zastrzeżenie 
to odnosi się do wszystkich  tłumaczeń (tabela I, II, III i IV).

Pytanie Wykonawcy:
6. Od jakiego momentu należy liczyć czas na wykonanie tłumaczenia w trybie nadzwyczajnym? 

Zgodnie z § 2 ust. 5 projektu umowy „Za wystawienie Zlecenia do realizacji przez 
Zamawiającego oraz przyjęcie Zlecenia do realizacji przez Wykonawcę rozumie się wysłanie 
Zlecenia podpisanego przez Zamawiającego w formie elektronicznej (…)”. Biorąc pod uwagę, 
że takie zlecenie powinno zostać wykonane niemal natychmiastowo (a może zostać zlecone także 
w dni wolne od pracy, soboty, niedziele i święta) wnosimy o przyjęcie, że czas na wykonanie 
tłumaczenia w trybie nadzwyczajnym biegnie od chwili potwierdzenia przyjęcia zlecenia przez 
Wykonawcę.

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje postanowienie § 4 ust. 5 projektu umowy „Za wystawienie Zlecenia 
do realizacji przez Zamawiającego oraz przyjęcie Zlecenia do realizacji przez Wykonawcę 
rozumie się wysłanie Zlecenia podpisanego przez Zamawiającego w formie elektronicznej 
(…)”.  Jak sama nazwa wskazuje jest to tryb wynikający z nadzwyczajnej, natychmiastowej 
potrzeby, w którym Wykonawca zobowiązuje się zrealizować usługę w bardzo krótkim czasie, 
wskazanym w ofercie i ocenianym w ramach kryterium. 
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Pytanie Wykonawcy:
7. W odniesieniu do wyceny 1 bloku tłumaczeń ustnych (Załącznik nr 2a, Tabela IV) wnosimy 

o przyjęcie, że wycena 1 bloku tłumaczenia dotyczy 4 godzin pracy 2 tłumaczy. Przyjętym 
i utrwalonym na rynku sposobem rozliczania tłumaczeń ustnych są bloki 4-godzinne. W taki 
sposób rozliczają się zamawiający, biura tłumaczeń i tłumacze. W związku z tym prosimy 
o dostosowanie sposobu wyceny do warunków panujących na rynku tłumaczeń i wskazanie, że 1 
blok tłumaczenia ustnego (zarówno symultanicznego jak i konsekutywnego) liczony jest jako 4 
godziny. 

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje wymóg skalkulowania ceny przy przyjęciu, że 1 blok tłumaczenia 
ustnego liczony jest jako 1 godzina.

Pytanie Wykonawcy:
8. W odniesieniu do tłumaczeń symultanicznych (Załącznik nr 2a, Tabela IV) należy wziąć pod 

uwagę, że ten rodzaj usługi wykonywany jest zawsze przez dwóch tłumaczy. Dlatego też wycena 
pracy tylko jednego tłumacza odbiega od rzeczywistego przebiegu tłumaczenia. W związku z tym 
wnosimy o zmianę treści SIWZ w ten sposób, że w przypadku tłumaczeń ustnych symultanicznych 
wycenie podlegały będą godziny pracy dwóch tłumaczy. Ewentualnie prosimy o potwierdzenie, 
że Zamawiający ma świadomość, że w przypadku zlecenia tłumaczenia ustnego symultanicznego 
rzeczywista stawka będzie stanowiła dwukrotność ceny podanej w Załączniku nr 2a.

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że w przypadku zlecenia tłumaczenia ustnego symultanicznego
 rzeczywista stawka będzie stanowiła dwukrotność ceny, zgodnie z załącznikiem nr 2a.

Pytanie Wykonawcy:
9. Czy w przypadku tłumaczeń ustnych symultanicznych Zamawiający zapewni sprzęt i obsługę 

techniczną (w tym także transport, montaż, demontaż) niezbędne do wykonania usługi (np. 
kabiny do tłumaczeń, mikrofony, multifony)?

Odpowiedź:
Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia sprzętu i obsługi technicznej niezbędnej 
do wykonania zamówienia.

Pytanie Wykonawcy:
10. Co Zamawiający rozumie jako „nagrywanie na nośnik (zapis cyfrowy)” w przypadku 

tłumaczenia ustnego symultanicznego? Zamawiający nie sprecyzował jakie ścieżki audio 
powinny zostać nagrane.

Odpowiedź
Zamawiający przez nośnik danych uważa każdy przedmiot/sprzęt mobilny umożliwiający 
odtworzenie nagrania  np.: pendrive, płyta CD/DVD; dysk twardy, karta SD. 

Zamawiający każdorazowo w Zleceniu tłumaczenia, w przypadku tłumaczeń ustnych 
symultanicznych z nagrywaniem, wskaże ścieżki  audio które powinny zostać nagrane. 

Pytanie Wykonawcy:
11. Co Zamawiający rozumie jako „protokołowanie tłumaczenia” w odniesieniu do tłumaczeń 

ustnych symultanicznych? Nie jest to pojęcie jednoznaczne i nie definiuje zakresu usługi.
Odpowiedź:

Przez protokołowanie tłumaczenia rozumie się sporządzanie sprawozdania z przebiegu 
tłumaczenia w formie pisemnej, z zachowaniem porządku określającego przebieg tłumaczenia.

 Pytanie Wykonawcy:
12. W załączniku nr 2a Tabeli IV należy wycenić usługi tłumaczeń ustnych pisemnych 

symultanicznych i konsekutywnych. Zamawiający nie podaje jakich języków dotyczyć będą te 
tłumaczenia. Jest to informacja kluczowa dla dokonania wyceny, ponieważ ceny takich 
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tłumaczeń są bardzo zróżnicowane w zależności od grupy językowej. Nie jest możliwe 
uśrednienie tych cen bez dodatkowych informacji. Wnosimy o doprecyzowanie  tej części 
zamówienia poprzez podział tłumaczeń ustnych na grupy językowe, tak jak w przypadku 
tłumaczeń pisemnych. Ewentualnie prosimy o wskazanie jaka część z przewidywanej liczby 
tłumaczeń (kolumna 2 Tabeli IV) będzie dotyczyła odpowiednio I, II i III grupy językowej.

Odpowiedź:

Na podstawie zleceń tłumaczeń z lat ubiegłych Zamawiający informuje, że najczęściej zlecane 
były tłumaczenia ustne:
- konsekutywne w językach: polski/angielski, polski/rosyjski, polski/niemiecki
-symultaniczne w językach: polski/angielski/polski; polski/czeski/polski, polski/rosyjski/ 

polski.   
Jednocześnie Zamawiający podtrzymuje sposób kalkulacji za 1 blok tłumaczeniowy 
tj. 1 godzina pracy 1 tłumacza, bez względu na język w jakim tłumaczenie się odbywa.

Pytanie Wykonawcy:
13. Proszę o potwierdzenie, że w przedmiotowym postępowaniu nie wymagacie Państwo wadium. 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu.

Biorąc pod uwagę, że powyższe wyjaśnienia mogą wpłynąć na treść przygotowywanej oferty, termin 

składania ofert zostaje przesunięty na dzień 05 października 2020 r., godzina 12:00. Otwarcie 

ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:15.

Zmodyfikowana wersja SIWZ (wersja edytowalna), w zakresie terminu składania i otwarcia ofert oraz 

braku wymogu wniesienia wadium, stanowi załącznik do mniejszych wyjaśnień.

Z poważaniem

Aleksandra Plucińska
Dyrektor
Biuro Dyrektora Generalnego
/ – podpisany cyfrowo/
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