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Poznań, dnia 12 grudnia 2018r. 

BZP.II-1.272.2.2018 

 

 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu / 

strona internetowa UMWW 

 

 

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Świadczenie usług tłumaczeń pisemnych 

i ustnych na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 

w Poznaniu w 2019r.” 

 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI (WYJAŚNIENIA) 

 

Zamawiający informuje, że do SIWZ w wymienionym wyżej postępowaniu zostały 

złożone pytania. W związku z tym, zgodnie  z  art. 38 ust. 1 pkt. 3, ust. 2 i ust. 4 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., 

poz. 1986 ze zm.), Zamawiający przekazuje treść pytań wraz z udzielonymi przez 

Zamawiającego odpowiedziami. 

 

Pytanie nr 1: 

W związku z pojawieniem się przetargu na „Świadczenie usług tłumaczeń pisemnych 

 i ustnych na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 

 w 2019r.” bardzo proszę o informację, czy cenę w załączniku 6 w pozycjach 13-21 należy 

podać za 1 dzień tj. 12h (zapis w kolumnie F, że 1 dzień = 12 godzin) czy za 1h i przemnożyć 

przez kolumnę "E"? 

 

Odpowiedź nr 1: 

Zamawiający informuje, że:  

 w przypadku tłumaczeń ustnych konsekutywnych na rzecz Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego lub Przewodniczącego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

wykonywanych poza granicami kraju Zamawiający może zastrzec sobie, aby usługa 

tłumaczenia wykonana została przez tłumacza z Polski. W takim przypadku koszt 

podróży oraz noclegu ze śniadaniem będzie spoczywał po stronie UMWW, natomiast 

pełna stawka za 1 dzień pracy tłumacza jest obliczana w oparciu o stawkę godzinową 

obowiązującą za tłumaczenie ustne konsekutywne w kraju (stawka za 1 dzień pracy 

tłumacza = 12 x stawka za 1 godzinę pracy tłumacza w kraju, połowa stawki do 6 godzin = 

6 x stawka za 1 godzinę pracy tłumacza w kraju), 

 w przypadku tłumaczeń konsekutywnych wykonywanych poza granicami kraju (tłumacz 

wskazany przez Wykonawcę) koszty podróży, noclegu ze śniadaniem będzie spoczywał 

na Wykonawcy, które należy uwzględnić przy wycenie;  

 

W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje Formularz cenowy, stanowiący załącznik 

nr 6 do SIWZ w następujący sposób: 

-  w poz. 10 – 12 – zamiast wskazanej jednostki „1 godzina = 60 minut” powinno być 

   „strona”, 
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- w poz. 13 – 15, zamiast wskazanej jednostki „1 dzień = 12 godzin”  powinno być                          

   „1 godzina = 60 minut”. 

 

Biorąc pod uwagę powyższe, w celu obliczenia poszczególnych pozycji należy odpowiednio: 

 

- w poz. 16, 17, 18 wartość jednostkową netto  (oferowana przez Wykonawcę dla 1 dnia = 12 

godzin) przemnożyć przez ilość i w kolumnie „wartość netto” wpisać właściwą wartość,                   

a następnie uzupełnić odpowiednio kolumnę „VAT” oraz „Wartość brutto”, 

  

- w poz. 19, 20, 21 (tłumaczenia konsekutywne – zagranica - tłumacz z Polski wskazany przez 

Wykonawcę) stawkę 1 godziny pracy tłumacza w kraju (odpowiednio poz. 13, 14, 15) 

przemnożyć przez 12 oraz ilość. 

 

 

Pytanie nr 2: 

Czy przedmiotowym postępowaniu jest możliwość złożenia oferty na wybrane części? 

 

Odpowiedź nr 2: 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

 

                          Tomasz Grudziak 

                Sekretarz Województwa Wielkopolskiego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik: 

- Zmodyfikowany załącznik nr 6 do SIWZ – formularz cenowy 


