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Dot, zamowienia numer ZZ/332/014/15 na ustuge obeimujaca sukcesywne tlumaczenia i 
korekty iezvl<owe polsl<o-angielskich specjaiistycznych tekstow z branzy automatyki 
zabezpieczeniowej dia Wydziaiu Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdahskiej. 

W zwiazku z zapytaniami otrzymanymi od Wykonawcy dotycz^cymi zamowienia, Zamawiaj^cy 
udziela odpowiedzi na zadane pytania. 

Pytanie 1 i 2 
1. Jaka b^dzie rzeczywista ilosc tekstu do tiumaczenia i do korekty? 
Uzyskanie tej informacji jest niezb^dne do przygotowania wyceny oferty (poniewaz w ofercie 
wymagaj^ Patistwo wskazania ceny za calosc przedmiotu zamowienia). Cena tiumaczenia 
i korekty 37str. rozni si? od ceny tiumaczenia i korekty 60str., diatego tez niezb^dne jest 
posiadanie wiedzy, ile b^dzie doktadnie tekstu do tiumaczenia i korekty, by moc przygotowac 
rzeteln^ ofert?. 
Cliyba, ze dopuszczajq Paristwo w ofercie wskazanie ceny jednostkowej za 1 str. rozliczeniow^. 
2. Pisz^ Patistwo o zamowieniu na ttumaczenie 60 stron formatu A4. Tiumaczenia s^ rozliczane 
wg liczby znakow na stronie, prosz? o informacje ile znakow ze spacjami liczy taka strona A4? 
Za ile znakow na stronie b?d^ si? Patistwo rozliczac? Prosz? podac l^czn^ liczb? znakow 
calego tekstu do tiumaczenia. 
Odpowiedz: 
1. W ofercie prosz? przedstawic cen? za tiumaczenia i korekty j?zykowe tekstu 
specjalistycznego za 1 stron?. Przez jedn^ stron? nalezy rozumiec jednolity tekst formatu A4, 
czcionka Arial 12pkt zawieraj^cy nie mniej niz 3000 i nie wi?cej niz 3500 znakow ze spacjami 
na stron?. 
W zwiqzku z powyzszymi informacjami, Zamawiajqcy nie widzi potrzeby podawania l^cznej 
liczby znakow calego tekstu do tiumaczenia. 
2. Rownoczesnie Zamawiaj^cy informuje, ze catosc zamowienia wyniesie ok. 60 stron. 
Wartosc umowy b?dzie iloczynem ceny jednostkowej brutto za 1 stron? i maksymalnej liczby 
stron tj. 60. 
Pytanie 3: 
Jednym z kryteriow wyboru najkorzystniejszej oferty jest termin wykonania cz?sciowego, 
jednorazowego zamowienia. Niestety formularz oferty nie uwzgl?dnia wpisania tej informacji. 
Prosz? 0 informacj?, czy w zwiazku z tym kryterium jest obowi^zujqce? 
Odpowiedz: 
Kryterium jest obowiqzuj^ce, a druk oferta wchodzqcy w sktad zamowienia zostanie 
zmodyfikowany i rozszerzony o mozliwosc wpisania terminu realizacji cz?sciowego 
jednorazowego zamowienia. 

Udzielone odpowiedzi s^ wiqz^ce dIa wszystkich Wykonawcow, oraz zostanq opublikowane na 
stronie internetowej www.dzp.pg.qda.pl, rownoczesnie na tej stronie zostanie zamieszczone 
zmodyfikowane w oparciu o powyzsze odpowiedzi zamowienie. 
Zamawiaj^cy informuje, ze w zwiqzku ze skierowanymi pytaniami termin skladania ofert ulega 
wydluzeniu i uplywa w dniu 2 listopada 2015 r. o godz.15:00. 
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