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      Warszawa, dnia 05.10.2018 r. 
ZZP.ZP.86/18.774.18 
       

 
W Y K O N A W C Y 
 

 
 
Dotyczy: zakupu 2 (dwóch) fabrycznie nowych jednakowych samolotów o napędzie 
turboodrzutowym dla specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego i transportu 
sanitarnego; znak sprawy: ZZP-86/18.   
 
Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo 
zamówień publicznych informuje, iż do siedziby Zamawiającego wpłynęły pisemne zapytania 
Wykonawców dotyczące zapisów treści SIWZ. W związku z powyższym uprzejmie prosimy 
o przyjęcie poniższych wyjaśnień: 
 
Pytanie 1 
" W odniesieniu do Projektu Ogólnych Warunków Umowy, Część A, §1, ustęp 5 d): 
 
5) Przedmiotem ubocznym Umowy, opisanym w części C, jest zobowiązanie Wykonawcy 
do dostarczenia oraz zobowiązanie Zamawiającego do odebrania: 
[…] 
d) wraz z każdym samolotem dokumentacji użytkowania w locie, w szczególności Airplane 
Flight Manual (AFM), Flight Manual Supplements (FMS) i Pilot’s Operation Handbook (POH) 
oraz Quick Reference Handbook (QRH) lub dokumentu równoważnego, których aktualizacje 
do końca użytkowania samolotów przez Zamawiającego są uwzględnione w cenie samolotu. 
Dokumentacja opisana w zdaniu powyżej będzie przedstawiona w gotowości do przekazania 
od daty rozpoczęcia odbioru technicznego każdego samolotu, w języku angielskim, w wersji 
elektronicznej i papierowej; 
 
Pytanie: 
W kwestii ustalenia ceny – ile lat użytkowania samolotu powinni wykonawcy przyjąć dla usługi 
Aktualizowania instrukcji użytkowania w locie (tj. AFM, FMS, POH i QRH)?.". 
 
Odpowied ź 1 
Każdy oferent powinien w tym przypadku ocenić czas użytkowania samolotów 
przez Zamawiającego na własne ryzyko. Dla ułatwienia takiego oszacowania, Zamawiający 
może podać następujące podpowiedzi: aktualnie użytkowany starszy samolot 
jest w eksploatacji Zamawiającego od 2004 r. i wydaje się, że nowe samoloty, mogące 
go ewentualnie zastąpić, nie pojawią się przed rokiem 2020. Użytkowanie samolotów 
przez 20 lat nie wydaje się być nieprawdopodobne. Jeśli jednak Zamawiający z trudnych 
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w tej chwili do określenia względów, będzie musiał eksploatować samoloty dłużej, to chce mieć 
gwarancję zabezpieczenia aktualizacji dokumentacji niezbędnej do wykonywania lotów. 
  
Pytanie 2 
„Dokument: LimitingParameters-AppNo1toTheOffer(en-US)_translated 
Punkt: 1.13.1.1 i 1.13.2.1W wymaganiu stwierdzono, że waga pacjenta na noszach wynosi 136 
kg (300 lb). 
Czy wagę pacjenta podano tylko na potrzeby obliczeń zakresu czy nosze muszą mieć 
certyfikat potwierdzający, że mogą zmieścić/udźwignąć pacjenta, który waży 136 kg (300 lb)?”. 
 
Odpowied ź 2 
W punktach 1.13.1.1 i 1.13.1.2 Zamawiający umieścił zestaw parametrów, 
który ma umożliwić Oferentom obliczenie parametrów osiągowych samolotu w zakresie jego 
zasięgu. Przywołana masa pacjenta jest podana w tym miejscu wyłącznie w tym celu. 
Oczywiście, trudno sobie wyobrazić, żeby intencją Zamawiającego było wymaganie 
hipotetycznej konfiguracji do transportu pacjenta, która nie byłaby objęta certyfikatami. 
Jednak wymagania odnośnie noszy transportowych, których oczekuje Zamawiający 
w pytaniu, określone są w podrozdziale 2.1.5 zatytułowanym „Nosze”. W tym podrozdziale 
wiersz 2.1.5.1. zawiera wymóg: „Nosze muszą być zgodne z normą PN-EN 1865-
1:2010+A1:2015 "Urządzenia do przenoszenia pacjenta stosowane w ambulansach 
drogowych Część 1: Ogólne systemy noszy i urządzenia do przenoszenia pacjenta." (która 
zastąpiła normę PN-EN 1865-1:2010 przywołaną w normie PN-EN 13718-2:2015).” 
Na podstawie treści tej normy Oferenci muszą określić między innymi nośność noszy 
(podaną na stronie 10 normy PN-EN 1865-1:2010+A1:2015, w ustępie 4.2.4), a co za tym 
idzie, również certyfikacyjne warunki obciążeniowe i wytrzymałościowe wszelkich instalacji, 
współpracujących mechanicznie z tym systemem." 
 
Pytanie 3 
„Dokument: LimitingParameters-AppNo1toTheOffer(en-US)_translated Punkt: 2.1.2.2.3. 
W wymaganiu mowa jest o jednym (1) fotelu o małej wadze z możliwością szybkiego 
zamontowania/zdemontowania. 
Czy jest konkretna definicja (x kg) małej wagi? Czy jest konkretna definicja szybkości 
(x minut)? Czy konieczne jest zabranie fotela z samolotu czy dopuszczalne jest przesunięcie 
na szynach do tyłu? Proszę o wyjaśnienie, dlaczego potrzeba zabrać fotel. Która lokalizacja 
fotela wchodzi w rachubę (na przykład: po prawej stronie czy po lewej? Z przodu czy z tyłu 
kabiny?)” 

 

Odpowied ź 3 
• Nie ma konkretnej definicji fotela o niskiej masie, który jest wymagany w punkcie 

2.1.2.2.3. Zamawiający nie chciał narzucać konkretnej wartości masy fotela, 
przyjmując założenie, że ma to być fotel o masie mniejszej lub co najwyżej równej 
w stosunku do najlżejszego z pozostałych foteli, spełniających wymagania 
wymienione w punktach 2.1.2.2.1 i 2.1.2.2.2. Najlepiej, aby był to najlżejszy 
certyfikowany fotel, jakim może dysponować oferent. 

• Zamawiający nie zamieścił w specyfikacji konkretnej definicji szybkości 
zainstalowania lub demontażu fotela wymaganego w punkcie 2.1.2.2.3, należy jednak 
przyjąć, że maksymalny całkowity czas wniesienia fotela do wnętrza samolotu i jego 
zainstalowania oraz dokonania przekonfigurowania innych elementów wyposażenia 
w kabinie nie powinien przekroczyć w sumie 60 minut. Identyczne ograniczenie 
należy przyjąć dla operacji wybudowy fotela. Zamawiający uzupełnia specyfikację 
wymagań do postępowania o definicję czasu szybkiego zainstalowania fotela. 

• Do decyzji Zamawiającego pozostaje, czy podczas operacji medycznych będzie latał 
stale z dodatkowym fotelem, czy go wybudowywał, jednak funkcjonalność wymagana 
w punkcie 2.1.2.2.3 przewiduje wyraźnie możliwość szybkiego montażu i demontażu 
takiego fotela. 
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• Dodatkowy fotel jest potrzebny dla dodatkowego pasażera, jeśli zaistnieje potrzeba 
jego transportu. 

• Lokalizacja fotela zależy od rozmiarów samolotu, jego kabiny, położenia drzwi, wyjść 
awaryjnych i wielu innych czynników, co do których Oferent ma znacznie większą 
wiedzę od Zamawiającego. Na pewno jest to indywidualnie zależne od oferowanego 
typu samolotu i przyjętej dla oferty konfiguracji wnętrza. Zamawiający nie może więc 
skonkretyzować odpowiedzi, którą sugeruje pytanie. Do odpowiedzialności i ryzyka 
Oferenta należy taki dobór położenia dodatkowego fotela, aby był optymalny 
pod kątem dokonywania rekonfiguracji oraz operacyjnego wykorzystywania wnętrza 
podczas operacji EMS z personelem, pacjentem bądź pacjentami i wyposażeniem 
medycznym, które są opisane w specyfikacji wymagań dotyczących zamówienia. 
Z punktu widzenia Zamawiającego najwygodniejszym rozwiązaniem byłoby 
ostateczne ustalenie położenia fotela podczas konsultacji dotyczących kabiny 
medycznej na etapie realizacji umowy, przewidzianych w wymaganiach i ogólnych 
postanowieniach do umowy. Niemniej oferenci muszą składać ofertę mając pewność, 
że wymóg punktu 2.1.2.2.3 jest realny do zrealizowania w zaoferowanym samolocie. 

•  Zamawiający dodatkowo prosi o zwrócenie uwagi na Parametry techniczne 
oceniane, za które Oferent może uzyskać dodatkową punktację oferty – parametr 4.3 
w tej części specyfikacji traktuje o kolejnym fotelu o niskiej masie, dającym możliwość 
szybkiego montażu i demontażu. 

 
Pytanie 4 
„Dokument: LimitingParameters-AppNo1toTheOffer(en-US)_translated Punkt: 2.1.2. 
Proszę o potwierdzenie, że wymagane są tylko jedne (1) nosze sanitarne a nie podwójne (2) 
nosze.” 
 
Odpowied ź 4 
2.1.2.1 Musi być zainstalowane stanowisko do przewozu jednego (1) pacjenta w pozycji 
leżącej na noszach lub jednego (1) pacjenta w inkubatorze, przy spełnieniu wymagań 
przestrzennych, opisanych w normie PN-EN 13718-2:2015 "Medyczne środki transportu 
i ich wyposażenie, Środki transportu powietrznego. Część 2: Wymagania eksploatacyjne 
i techniczne środków transportu medycznego.", przywołanych w dalszej części specyfikacji. 
 
Proszę też zwrócić uwagę na Parametry techniczne oceniane, za które Oferent może uzyskać 
dodatkową punktację oferty – parametr 4.2 w tej części specyfikacji traktuje o stanowisku 
dla drugiego pacjenta. Jednak nie jest to wymóg obowiązkowy. 
 
Pytanie 5 
„Dokument: LimitingParameters-AppNo1toTheOffer(en-US)_translated Punkt: 2.1.8.4.5 
Czy wymagane jest, aby system ECMO Maquet Cardiohelp System razem z zespołem 
grzewczo-chłodzącym Maquet HU35 znajdował się zawsze w kabinie samolotu?”. 
 
Odpowied ź 5 
Nie. 
 
Pytanie 6 
“Dokument: LimitingParameters-AppNo1toTheOffer(en-US)_translated Punkt: 2.1.5.10.5 
Proszę o podanie szczegółowych informacji na temat tego, które środki czyszczące 
są obecnie używane przez Zamawiającego/Użytkownika Samolotu?”.  
 
Odpowied ź 6 
Do utrzymania czystości wnętrza samolotu używane są następujące środki do czyszczenia 
oraz dezynfekcyjne: 
 
Alpha Guard  – koncentrat (producent: Laboratorium Dr Deppe) 
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Skład: 100 g zawiera substancje czynne: 2,5 g Polyhexamethylen biguanid hydrochlor id; 
8,0 g Didecyldimethylammonium chloride 
 
Incidin Foam  – gotowy do użycia (producent: Ecolab) 
Skład: 100 g zawiera substancje czynne: 20 g 2-propanol, 10 g etanol; 0,2 g chlorku 
benzyloalkiloamonowego; 0,01 g glukoprotaminy 
 
Sensiva wash lotion  – emulsja do pielęgnacyjnego mycia rąk (producent: Schulke) 
Skład: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Chloride, Lauryl Glucoside, Allantoin, 
Phenoxyethanol, Benzoic Acid, Dehydroacetic Acid, Ethylhexylglycerin, Sodium Hydroxide, 
Lactic Acid 
 
Octenisept  
Skład: 100 g płynu zawiera substancje czynne: oktenidyny dichlorowodorek 0,10 g, 
fenoksyetanol 2,00 g. 

 
Oprócz wyżej wymienionych środków do czyszczenia i dezynfekcji powierzchni samolotu 
i wyposażenia, w przedziale medycznym s ą używane  środki do czyszczenia i dezynfekcji 
narzędzi medycznych, sprzętu medycznego, skóry, itp., które mogą w ograniczonych 
przypadkach wchodzić w kontakt z elementami samolotu i jego wyposażenia.  
 
Są to: 

 
Kodan Wipes  – chusteczki do dezynfekcji rąk (producent: Schulke) 
Skład: 100 g roztworu którym są nasączone chusteczki zawiera substancje czynne: 30,0 g 
propan-2-ol; 30,0 g propan-1-ol; 1,0 g kwas mlekowy; 0,5 g kwas benzoesowy 
 
Mikrozid AF Wipes  – chusteczki do dezynfekcji małych powierzchni(producent: Schulke) 
Skład: 100 g roztworu którym są nasączone chusteczki zawiera substancje czynne: 25 g 
etanolu (94%), 35 g propan-1-ol  
 
Super Sani-Cloth Plus  – chusteczki do dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu 
medycznego (producent: Nice-Pak / PDI Inc.) 
Skład: substancje czynne: 70% Propan-2-ol; 0,25% n-Alkyl dimethylethylbenzylammonium 
chloride; 0,25% n-Alkyl dimethylbenzylammonium chloride 
 
Gazik do dezynfekcji (Med. Hygienic) – gaziki do dezynfekcji skóry (producent: Euro Trade 
Technology sp. z o.o.) 
Skład: substancje czynne: 70% izopropanol, 0,5 % glukonianu chlorheksydyny 
 
Pytanie 7 
“Dokument: LimitingParameters-AppNo1toTheOffer(en-US)_translated Punkt: 2.2.3 
Proszę o dalsze wyjaśnienie oczekiwań dotyczących wylotu sprężarki. Dotychczasowe 
konstrukcje wykorzystują powietrze otoczenia. Czy wymagane jest powietrze medyczne? 
Uznaje się, że ten wymóg jest bardzo trudny do zrealizowania.”. 
 
Odpowied ź 7 
Zamawiający informuje, że sprężarka ma pobierać powietrze z otoczenia. 
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Dodatkowo Zamawiaj ący udziela odpowiedzi na pytanie zadane dnia 6 wrze śnia 2018 
roku, co do którego poinformował dnia 11 wrze śnia 2018 roku, że odpowied ź zostanie 
udzielona w terminie pó źniejszym.  
 
Pytanie 
„Czy podmiot zamawiający może zakupić dolary amerykańskie (USD) lub Euro (EUR) 
w momencie zawierania kontraktu lub procedować transakcje we wspomnianej walucie 
(USD/EUR) przekonwertowanej co do wartości polskich złotych (PLN) w  momencie 
zawierania umowy? 
Czy w przypadku braku możliwości spełnienia powyższego warunku lub braku możliwości 
prowadzenia transakcji w dolarach lub Euro (USD/EUR), czy podmiot zamawiający może 
ustalić kurs wymiany w momencie zawarcia umowy, aby zniwelować ryzyko związane 
z przewalutowaniem, leżące w tej chwili po stronie obowiązków wykonawcy?” 

 
Odpowied ź: 
Zamawiający nie może zakupić płatniczych środków walutowych w momencie zawierania 
umowy, po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia. Zamawiający nie może 
też dokonać konwersji z polskich złotych (PLN) na dolary amerykańskie (USD) lub euro 
(EUR). Zamawiający nie ma też możliwości wzięcia na siebie ryzyka kosztów 
przewalutowania, poprzez ustalenie kursu wymiany w momencie zawierania umowy, 
ani w żaden inny sposób. Kwestia zabezpieczenia się przed ryzykiem wynikającym ze zmian 
kursowych pomiędzy walutą umowy (PLN) i walutą standardowo stosowaną przez 
dostawców/producentów samolotów i ich wyposażenia, leży w zakresie działania 
Wykonawców. Rynek finansowy oferuje szereg produktów w tym zakresie, z profilowaniem 
niektórych pod kątem specyfiki przetargowej, jednak żaden z takich mechanizmów 
nie jest zbudowany pod kątem zamawiającego, lecz pod kątem oferentów. Zamawiający 
ma świadomość, że koszt takich mechanizmów będzie obciążał budżet postępowania, 
ale od umiejętności i doświadczenia oferentów zależy wyważenie pomiędzy stopniem 
bezpieczeństwa zabezpieczenia i jego ceną. 
 
 
Ponadto Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonuje 
korekty SIWZ przez dodanie definicji szybkiego montażu/demontażu oraz poprawienie 
oczywistej omyłki pisarskiej. 
 
Punkt 2.1.2.2.3 w tabeli nr 2 - Parametry wymagane - załącznik nr 1 do DRUKU OFERTY 
otrzymuje nowe brzmienie: 
„  jeden (1) fotel o niskiej masie, umożliwiający szybki montaż/demontaż, celem zapewnienia 
możliwości dokonywania szybkiej zmiany konfiguracji kabiny pasażerskiej/medycznej. Szybki 
montaż/demontaż oznacza, że maksymalny całkowity czas wniesienia fotela do wnętrza 
samolotu i jego zainstalowania oraz dokonania przekonfigurowania innych elementów 
wyposażenia w kabinie nie powinien przekroczyć w sumie 60 minut. Identyczne ograniczenie 
należy przyjąć dla operacji wybudowy fotela.” 
 
Punkt 4.3 w tabeli - Parametry techniczne (oceniane ) - załącznik nr 2 do DRUKU 
OFERTY otrzymuje nowe brzmienie: 
„ Dodatkowy fotel o niskiej masie, zamontowany równocześnie z fotelami wymienionymi 
w pkt. 2.1.2 w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, umożliwiający szybki 
montaż/demontaż, celem zapewnienia możliwości dokonywania szybkiej zmiany konfiguracji 
kabiny pasażerskiej/medycznej. (przy spełnieniu tego parametru wpisać TAK w odpowiednim 
polu kolumny 5).” 
 
Zamawiający zachował oryginalną pisownię pytań. 
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Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi są integralną częścią SIWZ 
dla przedmiotowego postępowania i są wiążące dla wszystkich Wykonawców od dnia 
ich przekazania. 
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