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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 Klimatu,  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 umowie Zamawiający definiuje tryb nadzwyczajny jako dotyczący każdego dnia 
kalendarzowego (w tym, dni wolnych od pracy, soboty, niedziele i święta);  

Czy Zamawiający oczekuje ustanowienia stałego serwisu  w czasie sobót, niedziel i świąt? Jeśli 
tak, w jakich godzinach serwis ten miałby działać?  Czy też  Zamawiający planuje wcześniejsze 
powiadamianie Wykonawcy, że obsługa weekendowa czy świąteczna będzie potrzebna i tylko 
wtedy przedstawiciel Wykonawcy ma być dostępny w dni wolne.

Odpowiedź:
Zgodnie z § 4  ust. 7 pkt 4 Termin wykonania zlecenia w trybie nadzwyczajnym (podany 
w ofercie) dotyczy każdego dnia kalendarzowego (w tym, dni wolne od pracy, soboty, niedziele 
i święta), z zastrzeżeniem że Zamawiający poinformuje Wykonawcę o przewidywanym 
zleceniu najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym datę realizacji.

Pytanie Wykonawcy: 

2. Czy zawsze oczekują Państwo zawsze przesyłania zarówno plików PDF i Word? Jakie 
są Państwa oczekiwania odnośnie do plików z prezentacjami w  formacie  PPT? 

Odpowiedź:
Zgodnie z § 4 ust. 11 pkt 1 Wykonawca, po zrealizowanym zleceniu tłumaczenia pisemnego, 
przekaże tłumaczenie w postaci pliku PDF oraz WORD na podany adres poczty elektronicznej 
wskazany w § 7 ust. 1 pkt. 1. W przypadku prezentacji dopuszczone są również formaty PPT, 
ODP oraz pokrewne.
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Pytanie Wykonawcy: 

3. W paragrafie 2 pkt 20 Zamawiający definiuje sposób rozliczania tłumaczeń pisemnych. 
Wnosimy o zmianę zapisu, a mianowicie iż pierwsza strona tłumaczenia zawsze rozliczana jest 
jako pełna, a każda kolejna z dokładnością do 0,5 strony. Natomiast w przypadku tłumaczeń 
przysięgłych rozliczenie zawsze następuje do pełnej strony zgodnie z obowiązującym 
rozporządzeniem w tym zakresie.

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje postanowienie § 4 pkt 20 Umowy, określające sposób rozliczania 
tłumaczeń językowych, w tym tłumaczeń przysięgłych, z dokładnością do 0,50 strony 
obliczeniowej. 

Pytanie Wykonawcy: 

4. Sugerujemy zmianę zapisu umowy dotyczącego naliczania kar umownych tj. „Zamawiający może 
poprawić tłumaczenie we własnym zakresie zgodnie z § 4 ust. 12 pkt 2 oraz naliczyć karę umowną 
w wysokości 25% kwoty wynagrodzenia, które przysługiwałoby za należyte wykonanie tego 
Zlecenia.”

Wnosimy, by Wykonawca miał  zawsze prawo do poprawienia błędów, dopiero jeśli będzie ono 
bezskuteczne Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kary umownej.

Odpowiedź:
Na podstawie § 13 ust. 3 zmienionej treści Umowy, w przypadku trzykrotnego niedokonania 
lub nienależytego dokonania poprawy tłumaczenia zgodnie z § 4 ust. 12, z każdym kolejnym 
przypadkiem Zamawiający może wypowiedzieć Umowę bez zachowania terminów 
wypowiedzenia i zażądać zapłaty kary umownej w wysokości 15% kwoty Wynagrodzenia 
maksymalnego pomniejszonego o wypłacone dotychczas wynagrodzenie za zrealizowane Zlecenia.

Pytanie Wykonawcy: 

5.  W paragrafie 4 pkt 12 znajduje się zapis:
„ (…)Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania poprawek i usunięcia błędów w dniu 
zgłoszenia uwag, w terminie nie dłuższym niż 10 godzin od doręczenia mu zgłoszenia, zgodnie 
z uwagami Zamawiającego (…)”
Pragniemy zauważyć, że czas wyznaczony na poprawę powinien być ustalany każdorazowo 
i zależny od długości tekstu. Zupełnie inny czas potrzebny jest na dodatkową weryfikację 
tłumaczenia o objętości 10 stron, a inny w przypadku tłumaczeń obszernych np. 100 
stronicowych.

Odpowiedź:
Na podstawie postanowienia § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do zachowania 
należytej staranności przy realizacji przedmiotu umowy. Zatem Zamawiający nie przewiduje 
sytuacji, w której czas na dokonanie poprawek, w terminie dłuższym niż 10 godzin od zgłoszenia 
uwag byłby niewystarczający. 

Pytanie Wykonawcy: 

6. Wnosimy o doprecyzowanie w jakim czasie Zamawiający jest  zobligowany  do  dostarczenia 
Wykonawcy podpisanego protokołu np. 3 dni.

Odpowiedź:
Zgodnie z nowym brzmieniem § 4 ust. 19 umowy, protokoły odbioru będą podpisywane 
jednostronnie przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego i przesyłane Wykonawcy na 
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adresy poczty elektronicznej w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania od Wykonawcy 
odpowiednich protokołów zdawczych.

Pytanie Wykonawcy: 

7. Wnosimy o zmianę zapisu dotyczącego terminu płatności tj. z „Zapłata wynagrodzenia za dane 
Zlecenie nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy …………………….. w terminie 
30 dni kalendarzowych od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury 
VAT. „ na  30 dni kalendarzowych od dnia wystawienia FV”

Jednocześnie wnosimy  o  możliwość  przesyłania FV drogą elektroniczną na wskazany  przez 
Zamawiającego adres mailowy.

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje postanowienie § 9 ust. 6 Umowy, które stanowi, iż termin płatności 
liczony będzie w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia doręczenia faktury Zamawiającemu.  
Jednocześnie Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie przez Wykonawcę faktur w formie 
elektronicznej

Pytanie Wykonawcy: 

8. Prosimy o doprecyzowanie paragrafu 2 pkt. 8 ppkt 3: Czy pisząc protokołowanie, Zamawiający 
ma na myśli spisanie danej wersji językowej z nagrania dokonywanego w czasie tłumaczenia, czy 
też protokołowanie na bieżąco (wtedy konieczne jest zatrudnienie dodatkowej osoby, ponieważ 
nie ma technicznej możliwości, by zajmowała się tym osoba wykonująca tłumaczenie 
symultaniczne).

Wnosimy o doprecyzowanie w jakiej formie Zamawiający oczekuje dostarczenia protokołu. 
Czy protokół powinien być przygotowany w wersji dosłownej, streszczonej czy uproszczonej. 
Wnosimy  także o doprecyzowanie, w jakim czasie oraz na jakim nośniku ma on zostać 
przekazany. 

Odpowiedź:
Przez protokołowanie tłumaczenia rozumie się sporządzanie sprawozdania z przebiegu 
tłumaczenia w formie pisemnej z zachowaniem porządku określającego przebieg tłumaczenia. 
W protokole winny być wyszczególnione najważniejsze kwestie z przebiegu tłumaczenia. 
Obowiązkiem Wykonawcy będzie zapewnienie osoby sporządzającej protokół z tłumaczenia. 
Protokół sporządzany będzie w językach tłumaczenia jednym lub obu, tj. np. gdy tłumaczenie 
przebiega z języka polskiego na język angielski to protokołowanie odbywać się będzie w języku 
polskim albo angielskim, albo polskim i angielskim. Po zakończeniu protokołowania, protokół 
należy niezwłocznie przekazać Zamawiającemu. 

Pytanie Wykonawcy: 

9. W par. 4 pkt 9 brak jest  informacji na temat zaplecza technicznego, dlatego też wnosimy 
o rozszerzenie zapisu. Proponujemy: 

W przypadku wyboru formy wymagającej dodatkowych elementów techniczno-sprzętowych, 
których zapewnienie będzie leżało po stronie Wykonawcy (np. platforma online, specjalne 
urządzenia do wideokonferencji itp.), elementy te będą objęte odrębną wyceną dokonaną 
na podstawie szczegółowej informacji  i wymaganiach dotyczących konkretnego Zlecenia.  

Odpowiedź:
Zamawiający nie zapewnia sprzętu technicznego do przeprowadzenia wideo- 
lub telekonferencji. Każda ze stron uczestniczących zapewnia sprzęt niezbędny do wideo 
o telekonferencji. Zamawiający zapewnia jedynie dostęp/aplikację do systemu 
wideokonferencyjnego.
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Pytanie Wykonawcy: 

10. W celu prawidłowej obsługi  i zapewnienia dyspozycyjności tłumacza wnosimy 
o doprecyzowanie zapisu umowy w par. 4 pkt. 10 . Proponujemy: 

Gdy w momencie wystawienia Zlecenia nie jest znane miejsce lub data wykonania Zlecenia 
albo w przypadku, gdy zostaną one zmienione po wystawieniu Zlecenia, Wykonawca zostanie 
o tym powiadomiony drogą mailową na adresy wskazane w § 7 ust. 1 pkt 2.  Informacja taka 
zostanie przekazana najpóźniej na 10 dni (przed planowaną datą wydarzenia).  

Jednocześnie wnosimy o zmianę zapisu umowy paragraf 4 pkt. 6 ppkt 2 b
„miejsce i datę wykonania tłumaczenia, z zastrzeżeniem ust. 9 i 10”
 na 
„miejsce i datę wykonania tłumaczenia, z zastrzeżeniem ust. 9”.

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje postanowienie § 4 ust. 6 pkt 2b Umowy.

Pytanie Wykonawcy: 

11. Wnosimy o  doprecyzowanie par. 4 pkt. 11, tzn. doprecyzowanie rodzaju nośnika czasu, w jakim 
zapis tłumaczenia ustnego powinien zostać przekazany Zmawiającemu. Oferta powinna zawierać 
w sobie wszystkie koszty jakie Wykonawca ponosi w trakcie realizacji usługi – wartość nośnika 
jest jednym z elementów kształtujących cenę. Ponieważ zapis wskazuje, że to Zamawiający w 
Zleceniu wskazuje rodzaj nośnika – prosimy o doprecyzowane  (definicja jest bardzo ogólna może 
to być bowiem płyta CD/DVD, pamięć USB bądź zewnętrzny dysk w zależności od preferencji 
Zamawiającego. 

Odpowiedź:
Zgodnie ze zmieniona treścią § 4 ust. 11 umowy Zamawiający przez nośnik danych uważa 
każdy przedmiot/sprzęt mobilny umożliwiający odtworzenie nagrania np. pendrive, płyta 
CV/DVD,  karta SD.

Pytanie Wykonawcy: 

12. Czy Zamawiający dopuszcza przekazywanie zapisu  w postaci  linku  przesyłanego  drogą 
elektroniczną, bez konieczności przekazywania nośnika danych?

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na przekazywanie zapisu tłumaczenia w postaci linku 
przesyłanego drogą elektroniczną.

Pytanie Wykonawcy: 

13. Wnosimy o zmianę sposobu rozliczania  tłumaczeń ustnych z rozliczeń godzinowych na 
rozliczenia blokowe. tj. wprowadzenie jednostki rozliczeniowej 1blok = 4 godziny

Pragniemy  zauważyć, że zarówno Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich jak i  Polskie 
Stowarzyszenie Tłumaczy Konferencyjnych wskazują, że minimalną jednostką rozliczeniową 
powinien być blok = 4 godzinny. Przy czym każdy rozpoczęty blok rozliczany jest jako pełny.
„ 1. Godziwe honorarium za tłumaczenie powinno uwzględniać w szczególności nakłady 
ponoszone przez tłumacza (w tym m.in. na aktualizację wiedzy, dodatkowe ubezpieczenia i in.) 
i rzeczywisty czas poświęcony na przygotowanie się do tłumaczenia. 
2. Minimalne honorarium za jeden dzień pracy tłumacza, niezależnie od czasu trwania 
tłumaczenia, to honorarium za jeden ośmiogodzinny dzień tłumaczenia (tłumaczenie w czasie 
do ośmiu godzin wraz z przerwami), czyli tzw. stawka dzienna lub, wyjątkowo, w wypadku 
krótkich zleceń, tj. tłumaczenia w czasie nieprzekraczającym czterech godzin, honorarium za 
tzw. blok, tj. pół stawki dziennej. Jeżeli tłumacz wyrazi zgodę na przedłużenie czasu 
tłumaczenia, przysługuje mu dodatkowe honorarium za każdy rozpoczęty blok. ”
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Źródło: http://www.stp.org.pl/warunki-tlumaczenia-konferencyjne/

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje sposób kalkulacji za 1 blok tłumaczeniowy 
tj. 1 godzina pracy 1 tłumacza, bez względu na język w jakim tłumaczenie się odbywa. 
Odpowiedź udzielona została w pytaniu 7 Wyjaśnień treści SIWZ z dnia 21 września 2020 r.

Pytanie Wykonawcy: 

14. Zgodnie z przyjętymi  zasadami  tłumaczenie symultaniczne zawsze jest  realizowane przez zespół 
dwóch tłumaczy. Rozumiemy, że pozycje w formularzu ofertowym dot. tłumaczenia 
symultanicznego realizowanego przez 1 tłumacza, służą jedynie celom porównawczym, natomiast  
rozliczenie zawsze będzie obejmowało  pracę 2 tłumaczy dla zamawianego języka.

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że w przypadku zlecenia tłumaczenia ustnego symultanicznego
 rzeczywista stawka będzie stanowiła dwukrotność ceny, zgodnie z załącznikiem nr 2a. 
Odpowiedź udzielona została w pytaniu 8 wyjaśnień treści SIWZ z dnia 21 września 2020 r. 

Pytanie Wykonawcy: 

15.  Zgodnie z przyjętymi  praktykami rynkowymi wnosimy o doprecyzowanie sposobu rozliczeń 
tłumaczeń wyjazdowych tj. tłumaczenia wyjazdowe (realizowane poza miejscem zamieszkania 
tłumacza) są rozliczane za 2 bloki  czyli  8 godzin.

Odpowiedź:
Tłumaczenia językowe realizowane na terytorium RP, a także poza granicami RP rozliczane 
będą za 1 blok tłumaczeniowy tj. 1 godzina pracy 1 tłumacza, bez względu na język w jakim 
tłumaczenie się odbywa. 

Pytanie Wykonawcy: 

16. Wnosimy o doprecyzowanie warunków anulacji zlecenia. Sugerujemy zapis: 
Rezygnacja ze zlecenia przez Zamawiającego w terminie krótszym niż 6 dni przed dniem 
realizacji, wiąże się z koniecznością zrekompensowania Wykonawcy poniesionych kosztów i strat 
w następujących wysokościach:
- do 5 dni przed dniem realizacji- 50% kwoty podanej w Zleceniu
- do 3 dni przed dniem realizacji usługi- 75% kwoty podanej w Zleceniu
- na 1 dzień przed realizacja usługi w dniu realizacji usługi 100 % kwoty podanej w Zleceniu

Odpowiedź:
Zgodnie z nowym brzmieniem § 4 ust. 24 umowy, Zamawiający ma prawo anulować Zlecenie 
w dowolnym momencie, o czym poinformuje Wykonawcę drogą elektroniczną. W przypadku, 
gdy anulowanie  nastąpi z przyczyn nie dotyczących Wykonawcy Zamawiający zobowiązany 
będzie, na wniosek Wykonawcy, do zwrotu Wykonawcy udokumentowanych wydatków 
poniesionych w celu należytego wykonania Zlecenia oraz zapłaty części szacunkowego 
wynagrodzenia odpowiadającego dotychczas zrealizowanej części Zlecenia. 

Pytanie Wykonawcy: 

17. Wnosimy o uzupełnienie zapisu odnośnie tłumaczeń ustnych i ich rozliczeń na:
a) „Na protokole odbioru tłumaczenia ustnego zaznaczony będzie czas trwania 

spotkania/konferencji (od godziny rozpoczęcia do godziny zakończenia) tłumaczenia 
ustnego. 

b) Czas pracy tłumacza liczy się od godziny podanej w Zamówieniu do zakończenia usługi 
(zgodnie z jej programem), a w przypadku przedłużenia tłumaczeń – do faktycznej godziny 
zakończenia obsługi.

http://www.stp.org.pl/warunki-tlumaczenia-konferencyjne/
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c) Jednostką rozliczeniową pracy tłumacza jest blok 4-godzinny. 
Należne wynagrodzenie z tytułu wykonania tłumaczenia ustnego będzie rozliczane na 
podstawie 4 godzinnych bloków tłumaczeniowych, przy czym każdy rozpoczęty 
4 godzinny blok liczony jest jako pełny. Planowane oraz nieplanowane przerwy 
w konferencji/spotkaniu także online wliczane są do czasu trwania tłumaczenia. 
Skrócenie czasu  pracy tłumaczy ustnych  nie ma wpływu na zmniejszenie wartości 
zamówienia.

Odpowiedź:
a)  Zamawiający podtrzymuje treść protokołu odbioru, stanowiącego załącznik nr 3 

do Umowy
b)  Zamawiający informuje, iż pokryje tylko rzeczywiste koszty bloków tłumaczeniowych 

w rozliczeniu  godzinnym,  tj. 1 blok tłumaczenia ustnego liczony jest jako 1 godzina pracy 
tłumacza. Skrócenie czasu pracy tłumacza będzie wpływało na zmniejszenie 
wynagrodzenia, a wydłużenie czasu pracy tłumacza na jego zwiększenie wynagrodzenia.

c) odpowiedz na pytanie została udzielona w ppkt. b)

Pytanie Wykonawcy: 

18. W dokumentacji nie ma informacji co do sprzętu do tłumaczeń symultanicznych. Prosimy 
o potwierdzenie, że w przypadku realizacji tłumaczeń symultanicznych wymagających sprzętu 
(infoporty, kabiny itp.), jego zapewnienie leży po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź:
Zamawiający zobowiązuje się do samodzielnego zapewnienia sprzętu niezbędnego do realizacji 
tłumaczeń symultanicznych.

Pytanie Wykonawcy: 

19. Z uwagi na charakter prowadzonej działalności, oraz wielu zmiennych determinujących sposób 
wykonywanej pracy, Wykonawca nie jest  wstanie określić wymogów opisanych w  paragrafie 14 
pkt.3. 

„W dniu zawarcia Umowy Wykonawca złoży pisemne oświadczenie dotyczące
1) liczby osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę albo świadczących Usługi na 

podstawie umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, które będą 
zaangażowane w realizację Umowy oraz wymiaru czasu pracy albo liczby godzin 
świadczonych usług, które dana osoba będzie przeznaczać na wykonanie Umowy;

2) określenia jaki procent wysokości cen za poszczególne Usługi wskazanych w cenniku 
usług przypada na wynagrodzenie poszczególnych osób, o których mowa w pkt 1”,

zarówno w odniesieniu do Project Managerów  jak i  tłumaczy realizujących dane zlecenie. 
Sugerujemy usuniecie całego punktu 3. Ponieważ Wykonawca nie może 
przewidzieć/oszacować ilu tłumaczy będzie zaangażowanych w realizację zleceń 
Zamawiającego, jak również  określić godzin jakie będą poświęcone na czas realizacji 
poszczególnych zleceń,  co  wiąże się także z określeniem udziału  % wysokości  cen.

Odpowiedź:
Zgodnie z nowym brzmieniem § 14 ust. 3 Umowy, w przypadku zmiany cen za poszczególne 
usługi Zamawiający wystąpi do Wykonawcy o udzielenie informacji, przekazanie wyjaśnień 
lub dokumentów (oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem), 
celem weryfikacji przez Zamawiającego podstaw do zwiększenia wynagrodzenia.

Pytanie Wykonawcy: 

20. Wnosimy o wydłużenie czasu składania ofert do  25/09.
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Odpowiedź:
Zamawiający w wyniku dokonanych zmian SIWZ oraz w związku z pojawiającymi się 
wątpliwościami Wykonawców, w dniu 21 września 2020 r. opublikował wyjaśnienia treści 
SIWZ i tym samym przesunął termin składania ofert do dnia 5 października 2020 r. 

Pytanie Wykonawcy:  

21. Cennik dokumentacji przetargowej (zał. 2a) wymaga podania kosztów za rozliczenie 1-
godzinowych bloków tłumaczeń ustnych. Zgodnie z zasadami Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich 
oraz z powszechnie przyjętymi europejskimi standardami tłumacze ustni rozliczają się na bloki 4-
godzinne. W związku z powyższym, wnioskujemy o zmianę systemu rozliczania tłumaczeń 
ustnych z bloków 1-godzinnnych na bloki 4-godzinne. 

Odpowiedź:
Odpowiedź została udzielona w pytaniu 7 w wyjaśnieniach treści SIWZ z dnia 21 września 

2020 r., a także powtórzona w pytaniach 13 i 15 niniejszych wyjaśnień.

Pytanie Wykonawcy:  

22. Proszę o informację, jakie języki obce mogą wystąpić przy tłumaczeniach ustnych, 
w nawiązaniu do załącznika w załącznika 2a Tabela IV (tłumaczenia ustne).

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.

Odpowiedź udzielona została w pytaniu 8 wyjaśnień treści SIWZ z dnia 21 września 2020 r.

Pytanie Wykonawcy:  

23. Proszę o doprecyzowanie szczegółów związanych z protokołowaniem tłumaczeń ustnych. 
Podczas tłumaczenia ustnego tłumacz skupia się w pełni na tłumaczeniu, w związku z tym nie jest 
możliwe, aby w tym samym czasie również je protokołował. Proszę o informację, czy osoba 
wykonująca usługę protokołowania będzie po stronie Zamawiającego czy Wykonawcy. A także 
proszę o informację w jakim języku ma zostać wykonany protokół.

Odpowiedź:

Odpowiedź udzielona w pytaniu 8, a także w pyt. 11 wyjaśnień treści SIWZ z dnia 21 września 

2020 r.  

Pytanie Wykonawcy:  

24. Proszę o wymienienie języków z II grupy językowej jakie mogą się pojawić w zamówieniu.
Odpowiedź:

Z dotychczasowej praktyki zamawiającego tłumaczenia te odbywały się w językach:  
polsko/włoskim, polsko/hiszpańskim oraz polsko/portugalskim.

Pytanie Wykonawcy:  

25. Proszę o wymienienie języków z III grupy językowej jakie mogą się pojawić w zamówieniu.

Odpowiedź:
Z dotychczasowych doświadczeń Zamawiającego wynika, iż tłumaczenia te odbywały 
się w językach: polsko/ ukraińskim oraz  polsko/greckim.
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Pytanie Wykonawcy:  

26. Czy sprzęt niezbędny do przeprowadzenia tłumaczeń ustnych tj. kabiny, słuchawki itp. zapewnia 
Zamawiający czy Wykonawca ma ująć w cenie koszty zapewnienia przedmiotowego sprzętu ?

Odpowiedź:
Odpowiedź udzielona w pytaniu 18.

Pytanie Wykonawcy:  

27. Jakie informacje i jak szczegółowy ma być protokół w przypadku wykonywania 
usługi tłumaczenia ustnego wraz z protokołowaniem tłumaczenia ?

Odpowiedź:

Odpowiedź udzielona w pytaniu 8.

Pytanie Wykonawcy:  

28. W jakim języku ma być przygotowany protokół w przypadku wykonywania usługi tłumaczenia 
ustnego w kombinacji językowej obcy /obcy ?

Odpowiedź:
Odpowiedź udzielona w pytaniu 8.

Pytanie Wykonawcy:  

29. Czy Wykonawca będzie zobowiązany również do zapewnienia sprzętu w ramach świadczenia 
usługi tłumaczeń ustnych symultanicznych? 

Odpowiedź:
Odpowiedź udzielona w pytaniu 18.

Pytanie Wykonawcy:  

30. Czy są Państwo w stanie określić jaki procent tłumaczeń ustnych będzie realizowane poza 
granicami Polski? 

Odpowiedź:

Z dotychczasowych doświadczeń Zamawiającego wynika, iż było to ok. 8-10%

Pytanie Wykonawcy:  

31. We wzorze umowy: 
Do rozliczeń ilości przetłumaczonych lub zweryfikowanych w ramach Zlecenia stron, Strony 
przyjmują stronę obliczeniową tekstu. Jedna strona obliczeniowa będzie zawierać 1 800 znaków ze 
spacjami, natomiast w przypadku tłumaczenia przysięgłego będzie to 1 125 znaków ze spacjami. 
Łączna liczba stron będzie liczona z dokładnością do 0,50 strony obliczeniowej:

-   do 0,50 będzie liczona jako 0,5 strony obliczeniowej;

-    od 0,51 do 1,00 będzie liczona jako pełna strona obliczeniowa.

Proszę o wyjaśnienie, czy powyższy zapis dotyczący rozliczania stron z dokładnością do pół strony 
dotyczy również tłumaczeń przysięgłych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w 
sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego, stronę rozpoczętą należy liczyć jako całą.
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Odpowiedź:
Odpowiedź udzielona w pytaniu 3.

Pytanie Wykonawcy:  

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

Czy wymagają Państwo, aby podczas tłumaczeń obecna była dodatkowa osoba ze strony 
Wykonawcy, która na bieżąco protokołowałaby przebieg tłumaczenia? Czy chodzi może o 
wykonanie transkrypcji z nagrania, które odbędzie się po wykonanym tłumaczeniu?

Odpowiedź:
Odpowiedź udzielona w pytaniu 8.

Pytanie Wykonawcy:  

32. W wyjaśnieniach treści SIWZ z 21.09.2020 r. w odpowiedzi na pytanie 9 Zamawiający wskazał, 
że zobowiązuje się do zapewnienia sprzętu i obsługi technicznej niezbędnej do wykonania 
tłumaczeń symultanicznych. Skoro Zamawiający zapewnia ten sprzęt wraz z jego obsługą, to 
niemożliwym jest wymaganie aby tłumacz był odpowiedzialny za nagranie ścieżek audio, 
wskazanych przez Zamawiającego. Nagranie odpowiednich ścieżek audio leży po stronie obsługi 
technicznej sprzętu. Obsługa techniczna sprzętu nie leży po stronie tłumacza. Prosimy o 
wykreślenie z SIWZ usługi tłumaczenia symultanicznego wraz z nagrywaniem na nośnik.

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje, iż zobowiązuje się do zapewnienia sprzętu technicznego 
niezbędnego do realizacji umowy tj. infoporty, kabiny, słuchawki itp., a Wykonawca wyznaczy 
osobę odpowiedzialną za nagranie tłumaczenia na ścieżki audio wskazane przez 
Zamawiającego.

Pytanie Wykonawcy:  

33. Prosimy o ponowne doprecyzowanie usługi protokołowania. Czy protokołowanie równa się 
transkrypcji całego tłumaczenia czy tylko zwięzłego sprawozdania z przebiegu spotkania? Jeśli 
chodzi o transkrypcję, to podobnie jak w pkt 1 leży ona po stronie podmiotu zapewniającego sprzęt 
i obsługę techniczną. Prosimy o wykreślenie z SIWZ usługi tłumaczenia symultanicznego wraz z 
protokołowaniem.

Odpowiedź:

Odpowiedź udzielona w pytaniu 8.

Pytanie Wykonawcy:  

34. W związku z udzieleniem przez Państwa wyjaśnień SIWZ, zwracam się z prośbą
 o doprecyzowanie jednej z odpowiedzi: 

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

Czy taki protokół mógłby zostać sporządzony po wykonanym tłumaczeniu, czy oczekują 
Państwo, że podczas konferencji będzie obecna osoba, która protokołowałaby tłumaczenie 
na bieżąco?

Odpowiedź:
Odpowiedź udzielona w pytaniu 8.
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Wzór umowy, uwzgledniający zmiany wynikające z udzielonych odpowiedzi, stanowi załącznik 
do niniejszego pisma.

Ze względu na wystarczający czas na wprowadzenie ewentualnych zmian w ofercie, termin składania 
i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Z poważaniem

Andrzej Smoliński
Zastępca Dyrektora
Biuro Dyrektora Generalnego
/ – podpisany cyfrowo/
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