
Załącznik nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty 
Numer sprawy: WZ.2611.1.2017 

1 

 

 

Opis Przedmiotu Zamówienia 

 

1. Wprowadzenie 

Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK) realizuje zadania wynikające z ustawy Prawo 

geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej współpracując przy 

tym ze służbami geodezyjnymi i kartograficznymi m.in. krajów sąsiadujących z Polską, 

międzynarodowymi organizacjami zawodowymi, organami i agendami Unii Europejskiej, ONZ, 

Bankiem Światowym. 

Współpraca dotyczy spraw merytorycznych stanowiących specyfikę branży geodezyjnej 

i kartograficznej tzn. osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych, kartografii 

topograficznej, katastru nieruchomości i systemów informacji geograficznej. 

 

2. Przedmiot Zamówienia 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostarczenie Zamawiającemu usług z zakresu 

tłumaczenia pisemnego (bez weryfikacji, z weryfikacją tekstów, weryfikacja tłumaczeń dostarczanych 

przez Zamawiającego) oraz tłumaczenia ustnego dla następujących języków:   

1. tłumaczenia ustne konsekutywne: 

a) język angielski, 

b) język rosyjski, 

2. tłumaczenia pisemne: 

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. 

 

Tematyka tłumaczeń będzie ściśle związana z działalnością GUGiK-u, m.in. z zakresu geodezji, 

kartografii, prawa oraz informatyki. 

Sporządzanie tłumaczeń odbywać się będzie z języka polskiego na język obcy, jak również z języka 

obcego na język polski. 
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3. Realizacja Przedmiotu Umowy 

1. Przewidywany termin realizacji zamówienia - od dnia zawarcia umowy do dnia wyczerpania 

limitu przeznaczonych środków, lecz nie później niż do 31 grudnia 2017 r.  

2. Szczegółowy zakres prac do realizacji będzie odbywał się na podstawie zleceń wystawianych 

przez Zamawiającego, w formie pisemnej (faksem lub pocztą elektroniczną) przy pomocy 

formularza „Zlecenie”, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Umowy. Po określeniu przez 

Zamawiającego zakresu zadań i uzgodnieniu z Wykonawcą terminu ich realizacji, zlecenie jest 

podpisywane przez przedstawicieli obu Stron.  

3. Po zaakceptowaniu w formie pisemnej (faksem lub pocztą elektroniczną) przez Zamawiającego 

przedmiotu zlecenia, Wykonawca wystawi fakturę.  

4. W przypadku stwierdzenia wad, Wykonawca w trybie niezwłocznym dokona ich weryfikacji 
i usunięcia.  

5. W sytuacji ponownego stwierdzenia przez Zamawiającego wad w zleconym zadaniu, 

Wykonawcy zostaną naliczone kary umowne określone w § 8 ust. 1 pkt 2 Umowy. 

6. Zlecenia wykonania zadań będą składane w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego, 

który nie jest zobowiązany do regularnego zlecania Wykonawcy świadczenia usług tłumaczenia. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania całkowitej łącznej wartości Umowy 

określonej w §4 ust. 1. Strony ustalają, iż z tytułu nie wykorzystania przez Zamawiającego 

kwoty, o której mowa w ust. 1, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. 

  


