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BEZPIECZNA PRZYSTAŃ

DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, d n ia ii  maja 2020 r.

WE WROCŁAWIU

AL-ZP.272-13/20/ZP/PN

wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 
kwoty określonej na podstawie przepisów art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, na zadanie pod nazwą: „Świadczenie 
usługi tłumaczeń ustnych i pisemnych dla cudzoziemców w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim 
we Wrocławiu oraz w Delegaturach DUW w Legnicy i Wałbrzychu w ramach projektu pt. „Integracja, 
adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku”, 
współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji”

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający informuje, że od uczestnika postępowania wpłynęły 
zapytania dotyczące treści SIWZ:

Pytanie nr 1:

„Czy dokumenty dla tłumaczeń z UW we Wrocławiu oraz w Delegaturach DUW w Legnicy 
i Wałbrzychu może odbierać upełnomocniona w imieniu Wykonawcy osoba?”

Odpowiedź:

Sposób odbioru dokumentów do tłumaczeń pisemnych został uregulowany w § 2 ust. 11 wzoru 
umowy o świadczenie usługi tłumaczeń ustnych i pisemnych dla cudzoziemców w Dolnośląskim 
Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu oraz Delegaturach DUW w Legnicy i w Wałbrzychu, 
stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ. Zgodnie z treścią zdania drugiego przywołanej powyżej 
regulacji: „(...) Przy odbiorze dokumentów do tłumaczenia tłumacz potwierdza na karcie tłumaczeń 
pisemnych m. in. datę odbioru dokumentów  Analogiczne rozwiązanie przewidziano także
w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ (wiersz pt. Sposób zlecania 
i odbioru usługi tłumaczenia pisemnego).

Jednocześnie, Zamawiający zwraca uwagę, że § 9 ust. 1 pkt 2 lit b) tiret pierwsze wzoru umowy 
o świadczenie usługi tłumaczeń ustnych i pisemnych dla cudzoziemców w Dolnośląskim Urzędzie 
Wojewódzkim we Wrocławiu oraz Delegaturach DUW w Legnicy i w Wałbrzychu (Załącznik nr 3 
do SIWZ) przewiduje możliwość dokonania jej zmiany -  uzasadnionej przyczynami obiektywnymi 
-  m. in. w zakresie sposobu wykonania umowy w  obszarze organizacyjnym.

Pytanie nr 2:

„Jaką drogą należy przekazać pakiet dokumentów do udziału w przetargu -  pocztą czy można 
elektronicznie (na jaki adres mailowy)?”

Odpowiedź:

Zgodnie z treścią pkt 1.4) -  Komunikacja  Ogłoszenia o zamówieniu oraz Rozdziałem X ust. 1 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) -  Miejsce oraz termin składania i otwarcia

Projekt nr 9/8-2017/OG-FAMI pt. „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na 
Dolnym Śląsku ”, współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji



ofert, oferty w postępowaniu (przygotowane w sposób opisany w Rozdziale IX SIWZ -  Opis sposobu 
przygotowywania ofert)  należy składać elektronicznie, wyłącznie za pośrednictwem platformy 
zakupowej pod adresem: ezamowienia.duw.pl.

Tym samym, nie jest możliwe złożenie oferty za pośrednictwem poczty lub na adres e-mail 
Zamawiającego.

Pytanie nr 3:

„W związku z prowadzonym postępowaniem o świadczenie usługi tłumaczeń proszę o podanie 
dokładnego adresu, skąd będą odbierane tłumaczenia (3 adresy: Wrocław, Wałbrzych, Legnica).”

Odpowiedź:

1) Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu, adres: Plac Powstańców Warszawy 1, 
50-153 Wrocław,

2) Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu -  Delegatura w Wałbrzychu, adres: 
ul. J. Słowackiego 23 A, 58-300 Wałbrzych,

3) Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu -  Delegatura w Legnicy, adres: ul. F. Skarbka 3, 
59-220 Legnica.

Zamawiający informuje, że niniejsze pismo pozostaje bez wpływu na treść ogłoszenia o zamówieniu 
i nie powoduje zmiany terminu składania ofert. Odpowiedź na pytanie została zamieszczona na stronie 
internetowej Zamawiającego: bip.duw.pl oraz na platformie zamówieniowej pod adresem: 
ezamowienia. duw.pl

wz Dyrektora' $3$nera)fiego

Celina i  uirfenii Diiedziak 
D o k to r  Wydziału Finansów i Budżetu


