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Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Urząd do Spraw Cudzoziemców Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Koszykowa 16

Miejscowość:  Warszawa Kod pocztowy:  00-564 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 226015868

Osoba do kontaktów:  Anna Leman

E-mail:  zamowienia.publiczne@udsc.gov.pl Faks:  +48 226270680

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) www.udsc.gov.pl

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Wykonywanie tłumaczeń w zakresie języków pozaeuropejskich na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców, na terenie Polski,
tłumaczeń ustnych i pisemnych w zakresie języków pozaeuropejskich oraz korekta tekstu przetłumaczonych
materiałów przygotowywanych do druku, zwana dalej „korektą poredakcyjną”. Zamówienie obejmuje swym
zakresem tłumaczenia pisemne ogólne, specjalistyczne i przysięgłe, ustne konsekutywne i symultaniczne oraz
korektę poredakcyjną w zakresie języków pozaeuropejskich,
w szczególności: paszto, urdu, dari, perski, arabski-dialekty wschodnie i zachodnie, hindi, pendżabi, bengalski,
somali, gruziński, czeczeński, wietnamski, suahili, tigrinia, turecki, kurdyjski dialekt sorani, kurdyjski dialekt
kurmanji, nepalski, tybetański, tamilski, amharski, ormiański, chiński (mandaryński), mongolski, uzbecki,
tadżycki, kirgiski.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 1 do SIWZ.Zamawiający zastrzega sobie
prawo do zlecania w ramach zamówienia uzupełniającego m.in. tłumaczeń związanych z realizacją projektów
współfinansowanych ze środków pomocy zagranicznej (np. Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Szwajcarsko-
Polskiego Programu Współpracy).
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wskazania płci tłumacza na podstawie zapisów ustawy z dnia 13
czerwca 2003 r. z późn. zm. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. W przypadku wykonywania tłumaczeń ustnych i pisemnych w ramach języków: gruzińskiego oraz arabskiego
Zamawiający wymaga aby Wykonawca stosował glosariusze stanowiące odpowiednio załącznik nr 7 i nr 8 do
projektu umowy.
4. W przypadku wykonywania tłumaczeń ustnych Zamawiający wymaga aby Wykonawca stosował się do
wytycznych UNHCR zawartych w dokumencie pt. „TŁUMACZENIE USTNE W KONTAKTACH Z UCHODŹCAMI
(RLD 3) Czerwiec 1993” z dnia 01.06.1993 r., stanowiącym załącznik nr 10 do projektu umowy.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 79530000  
Dodatkowe przedmioty 79540000  
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Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny:   (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
30/BL/TŁUMACZENIA II/PN/16

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_URiC
Dane referencyjne ogłoszenia:   2016-094063   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2016/S 142-257658  z dnia:  26/07/2016  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
21/07/2016  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki

VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.3)

Zamiast:

O udzielenie zamówienia mogą się
ubiegać
Wykonawcy, którzy:
1. posiadają wiedzę i doświadczenie
do wykonania
zamówienia. Warunek ten zostanie
spełniony, jeśli
Wykonawca wykaże, że w okresie
ostatnich trzech
lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym
okresie wykonał lub wykonuje co
najmniej 2 usługi
(zlecenia, umowy) – z których każda
obejmuje zarówno
tłumaczenia ustne jak i tłumaczenia
pisemne, o
minimalnej wartości jednostkowej
każdej z usług (razem
tłumaczenia pisemne i ustne) 200
000,00 zł brutto

Powinno być:

O udzielenie zamówienia mogą się
ubiegać
Wykonawcy, którzy:
1. posiadają wiedzę i doświadczenie
do wykonania
zamówienia. Warunek ten zostanie
spełniony, jeśli
Wykonawca wykaże, że w okresie
ostatnich trzech
lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym
okresie wykonał lub wykonuje co
najmniej 2 usługi
(zlecenia, umowy) – z których każda
obejmuje zarówno
tłumaczenia ustne jak i tłumaczenia
pisemne, o
minimalnej wartości jednostkowej
każdej z usług (razem
tłumaczenia pisemne i ustne) 200
000,00 zł brutto
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Przez jedną usługę Zamawiający
rozumie sumę usług
wykonanych/wykonywanych w
ramach jednej umowy/
zlecenia. W przypadku wykazania
usługi wykonywanej,
należy wykazać wartość
zrealizowanej części w ramach
jednej umowy/zlecenia.
2. dysponują odpowiednim
potencjałem technicznym
oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
Warunek ten zostanie spełniony,
jeżeli Wykonawca
wykaże, iż dysponuje lub będzie
dysponował Zespołem,
w skład którego wchodzą
następujące osoby:
minimum 27 tłumaczy (języki
pozaeuropejskie w
szczególności: paszto, urdu, dari,
perski,
arabskidialekty
wschodnie i zachodnie, hindi,
pendżabi,
bengalski, somali, gruziński,
czeczeński, wietnamski,
suahili, tigrinia, turecki, kurdyjski
dialekt sorani,
kurdyjski dialekt kurmanji, nepalski,
tybetański, tamilski,
amharski, ormiański, chiński
(mandaryński), mongolski,
uzbecki, tadżycki, kirgiski co najmniej
po 1 tłumaczu dla
każdego z
języków wymienionych w ramach tej
grupy językowej, z
których każdy posiada:
minimum 3 – letnie doświadczenie
zawodowe w
charakterze tłumacza danego języka,
liczone w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert;
odpowiednie kwalifikacje i
wykształcenie uprawniające
do wykonywania tłumaczeń, tj.:

Przez jedną usługę Zamawiający
rozumie sumę usług
wykonanych/wykonywanych w
ramach jednej umowy/
zlecenia. W przypadku wykazania
usługi wykonywanej,
należy wykazać wartość
zrealizowanej części w ramach
jednej umowy/zlecenia.
2. dysponują odpowiednim
potencjałem technicznym
oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
Warunek ten zostanie spełniony,
jeżeli Wykonawca
wykaże, iż dysponuje lub będzie
dysponował Zespołem,
w skład którego wchodzą
następujące osoby:
minimum 27 tłumaczy (języki
pozaeuropejskie w
szczególności: paszto, urdu, dari,
perski,
arabskidialekty
wschodnie i zachodnie, hindi,
pendżabi,
bengalski, somali, gruziński,
czeczeński, wietnamski,
suahili, tigrinia, turecki, kurdyjski
dialekt sorani,
kurdyjski dialekt kurmanji, nepalski,
tybetański, tamilski,
amharski, ormiański, chiński
(mandaryński), mongolski,
uzbecki, tadżycki, kirgiski co najmniej
po 1 tłumaczu dla
każdego z
języków wymienionych w ramach tej
grupy językowej, z
których każdy posiada:
minimum 3 – letnie doświadczenie
zawodowe w
charakterze tłumacza danego języka,
liczone w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert;
odpowiednie kwalifikacje i
wykształcenie uprawniające
do wykonywania tłumaczeń, tj.:
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- posługuje się danym językiem jako
językiem
ojczystym i posiada dyplom
ukończenia studiów
magisterskich, w których
wykładowym językiem był
język polski lub wyższych
zawodowych ukończonych
w Polsce, w których wykładowym
językiem był język
polski lub dyplom ukończenia
szkoły średniej w Polsce,w której
wykładowym językiem był język
polski albo
przebywał na terytorium Polski przez
co najmniej 8 lat;
lub
posługuje się dobrze językiem
polskim jako ojczystym
i posiada dyplom ukończenia w
Polsce studiów
magisterskich, w których
wykładowym językiem
był dany język pozaeuropejski (w
zakresie którego

- posługuje się danym językiem jako
językiem
ojczystym i posiada dyplom
ukończenia studiów
magisterskich, w których
wykładowym językiem był
język polski lub wyższych
zawodowych ukończonych
w Polsce, w których wykładowym
językiem był język
polski lub dyplom ukończenia
szkoły średniej w Polsce,w której
wykładowym językiem był język
polski albo
przebywał na terytorium Polski przez
co najmniej 8 lat;
lub
posługuje się dobrze językiem
polskim jako ojczystym
i posiada dyplom ukończenia w
Polsce studiów
magisterskich, w których
wykładowym językiem
był dany język pozaeuropejski (w
zakresie któregoosoba ta będzie
wykonywała tłumaczenia) lub dyplom
ukończenia studiów kierunkowych
drugiego stopnia
o profilu kulturowo - językowym
potwierdzającym
znajomość danego języka co
najmniej na poziomie
B2 lub posiada dyplom ukończenia
studiów wyższych
zawodowych ukończonych w jednym
z krajów, w
których wykładowym językiem był
ten język lub dyplom
ukończenia szkoły średniej w kraju,
w którym używany
jest ten język albo przebywał przez
co najmniej 8 lat
na terytorium kraju, w którym
posługiwano się tym
językiem;
lub
posiada status tłumacza
przysięgłego co jest
potwierdzone wpisem na listę
tłumaczy przysięgłych
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w Ministerstwie Sprawiedliwości i
spełnia wymogi
określone ustawą z dnia 25 listopada
2004 r. o
zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz.
U. z 2004 r., Nr
273, poz. 2702),

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.4

Zamiast:
04/08/2016   Godzina: 11:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
08/08/2016   Godzina: 11:00
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.8

Zamiast:
04/08/2016   Godzina: 11:30
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
08/08/2016   Godzina: 11:30
(dd/mm/rrrr)

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/07/2016  (dd/mm/rrrr) - ID:2016-096082
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