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      Warszawa, dnia 04.09.2018 r. 

 
ZZP.ZP.86/18.657.18 
       

 
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 
„Czy Zamawiający uzna za spełnienie parametru technicznego ocenianego nr 3.1 urządzenie 
aerodynamiczne zainstalowane na samolocie, które w sposób równie efektywny co system 
ciągu wstecznego (rewers) skraca drogę lądowania? 
 
Posiada ono również tę cechę, że w odróżnieniu od systemu ciągu wstecznego, który może 
być stosowany jedynie przez kilka sekund, zaproponowane urządzenie aerodynamiczne może 
być używane w sposób nieograniczony w czasie.”. 
 
Odpowiedź 1 
Zamawiający nie uzna urządzenia aerodynamicznego jako spełnienie parametru technicznego 
ocenianego nr 3.1. 
 
Pytanie 2 
„Zwracam się z prośbą o przesłanie dokumentu JEDZ w formie pdf, gdyż nie mogę otworzyć 
tego załącznika na stronie przetargu (błąd podczas otwierania)”. 
 
Odpowiedź 2 
Proszę postępować zgodnie z instrukcją wypełniania JEDZ zawartą w rozdz. II SIWZ. 
Cyt. pkt 7.: „Zamawiający zgodnie z § 2 Rozporządzenia z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie 
użycia środków komunikacji elektronicznej oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 
kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności dopuszcza składanie JEDZ przy 
pomocy narzędzia ESPD (https://ec.europa.eu/tools/espd) lub innych dostępnych narzędzi lub 
oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu, przy czym 
zalecanymi formatami plików są: .pdf .xml.”. 
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Oznacza to, że należy pobrać na komputer plik zamieszczony na stronie internetowej 
Zamawiającego, a następnie zaimportować go korzystając z ogólnodostępnego narzędzia 
ESPD (link jak powyżej). 
 
Pytanie 3 
„I have already found out a tender 2018/S 158-316468 on ted.europa.eu. 
We are very interested in this tender. Are you able to send me more information (in english 
please) what should we know if we want to participate in this tender? 
Do you have a tender documentation in English?  
Could you also explain me what a „guideline“ , „value“ and complient/noncomplient marked in 
red circle mean- see below picture of Limiting parameters document.” 
 

/tłum. Zam.: „Jesteśmy zainteresowani Państwa zamówieniem i czy istnieje możliwość 
uzyskania szerszej informacji w języku angielskim dotyczącej udziału Wykonawcy w 
postępowaniu? Czy dysponujecie Państwo dokumentami w języku angielskim? Proszę o 
wyjaśnienie zaznaczonych poniżej czerwonymi kółkami nagłówków: „Wskazówki”, „Wartość”, 
„Spełnia/nie spełnia”, zawartych w tabeli „Parametry wymagane”./ 
 

 
 

 

Odpowiedź 3 
Nie dysponujemy dokumentacją w języku angielskim. W przypadku udziału Wykonawcy w 
postępowaniu ofertę wraz z dokumentami należy sporządzić w języku polskim w formie 
pisemnej. Pliki zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w języku angielskim 
mają jedynie charakter pomocniczy. Tabela „Parametry wymagane” stanowi załącznik nr 1 do 
druku Oferty i musi zostać wypełniona przez Wykonawcę. 
 
 

/tłum. Zam.: Unfortunately we have not documents in English version. The main languange 
about this tender is Polish, so if you want participate in this tender you must do document in 
Polish language in conjunction with point 8 specifications. The files which are posted on our 
website in English language have only informative character. This same file which you send 
me below is in Polish version called „Parametry wymagane - załącznik nr 1 do DRUKU 
OFERTY” and in this file you must fill in the headings./ 
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Ponadto Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje 
korekty SIWZ w zakresie rodzaju zamówienia, którym zgodnie z sekcją II.1.3) Ogłoszenia o 
zamówieniu Nr 2018/S 158-361468 z dnia 18/08/2018 r. jest dostawa (omyłkowo w trzech 
miejscach w treści SIWZ podano usługa): 
 
Rozdz. IV ust. 2 pkt 2.3. SIWZ otrzymuje nowe brzmienie: 
 
„2.3. Zdolność techniczna i zawodowa:  
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie, co najmniej 1 dostawę, tj. dostawę co najmniej jednego (1) samolotu 
wielomiejscowego z kabiną ciśnieniową o wartości co najmniej 20 000 000,00 -zł (słownie 
złotych: dwadzieścia milionów 00/100) wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 
wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy te zostały wykonane oraz załączyć dowody 
potwierdzające czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.”. 
 
Rozdz. V ust. 2 pkt 2.3. SIWZ otrzymuje nowe brzmienie: 
 
„2.3. Dokument potwierdzający posiadanie zdolności technicznej i zawodowej (zgodnie z § 2 
ust. 4 pkt 2 rozporządzenia ws. Dokumentów): 
Dokumentami (dowodami) potwierdzającymi należyte wykonanie wszystkich dostaw 
wskazanych przez Wykonawcę w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia (JEDZ) są 
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były 
wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z 
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 
dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert.”. 
 
 
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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