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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do którego nie stosuje się przepisów 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych pod nazwą: ,,Usługi w zakresie 
tłumaczenia w 2019 roku”, Nr. rej SWZ.2611.1.2019

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE TREŚCI ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT

Główny Urząd Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie, zwany dalej „Zamawiającym” 
przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Czy dokumenty do tłumaczenia będę zawsze dostarczane w wersji edytowalnej? Czy będą zdarzały 

się np. pliki pdf, grafiki na których będą treści do tłumaczenia co będzie wymagało pracy graficznej?

Odpowiedź:

Dokumenty przekazane do tłumaczenie zazwyczaj są w wersji edytowalnej – sporadycznie 

zdarzają się pliki PDF.

Pytanie nr 2

Jaką ilość tekstu przewidują Państwo do tłumaczenia w trakcie trwania umowy? Proszę o podanie 

szacunkowej ilości w stronach dla tłumaczenia zwykłego i przysięgłego?

Odpowiedź:

Ilość tekstu zależy od konkretnych potrzeb Zamawiającego. Każdego roku jest to inna liczba 

stron.

Pytanie nr 3

Tłumaczenia pisemne będą dotyczyły języków:

a) I grupa językowa: j. angielski, j. francuski, j. niemiecki, j. rosyjski,

b) II grupa językowa: j. ukraiński, j. białoruski, j. czeski, j. słowacki,



c) inny język europejski.

Czy są Państwo w stanie określić z jakich języków w praktyce korzystają dla grupy „C” czy zdarzają 

się tłumaczenia na wszystkie języki w zależności od potrzeby?  W formularzu ofertowym widnieje 

miejsce na koszty jedynie dla grupy 1 i 2 i tam mają znaleźć się koszty także dla pozostałych języków?

Odpowiedź:

Z tłumaczeń na jakie języki lub z jakich języków będziemy korzystać wynika z bieżących 

potrzeb Zamawiającego, zdarzały się tłumaczenia z języka węgierskiego czy norweskiego. 

Wartość zlecenia dla pozostałych języków (uwzględnianych w grupie „c”) ustalana jest 

indywidualnie, w ramach wartości przedmiotu Umowy.

z poważaniem
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