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      Warszawa, dnia 24.09.2018 r. 

 
ZZP.ZP.86/18.707.18 
       

 
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 
"Prosze o doprecyzowanie Parametry wymagane punktku 1.11 APU. W samolotach, w ktorych 
nie ma APU a jest rozwiazanie rownorzedne czyli akumulatory nie ma mozliwosci utrzymania 
awioniki i medycznego wyposazenia bez limitu czasowego. Cena samolotow z APU 
jest znacznie wyzsza, ale moim zdaniem dla wersji medycznej niezbedna. Samoloty bez APU 
nie sa w stanie sprostac wymaganiom ogrzania i zasilania osprzetu medycynego i systemow 
w samolocie na dluzszy okres czasu.". 
 
Odpowied ź 1 
Odpowiadając na przytoczone pytanie, Zamawiający informuje, że w żadnym fragmencie 
specyfikacji przetargowej nie zawarł opinii, że akumulator jest jedynym lub jakimkolwiek 
rozwiązaniem alternatywnym do APU. Zamawiający zarówno w bieżącej działalności, 
jak i podczas przygotowywania specyfikacji wymagań technicznych do postępowania 
ZZP 86/18 starał się posiadać jak najrozleglejszą wiedzę o istniejących samolotach, 
ich wyposażeniu, jak również o sposobach rozwiązywania różnorodnych wyzwań technicznych 
w świecie lotniczym. Jednak Zamawiający nie uzurpuje sobie pozycji wszechwiedzącego 
i dlatego do wymagania, które w sposób oczywisty opisuje potrzebę zainstalowania 
w oferowanych samolotach urządzenia APU, dopuszcza zastosowanie rozwiązania 
alternatywnego, równoważnego. Zamawiający nie chce nadmiernie ograniczać inwencji 
oferentów oraz możliwości zastosowania najnowszych zdobyczy nauki i techniki, o których 
mógł nie mieć wiedzy w momencie tworzenia specyfikacji. Rozwiązanie równoważne musi być 
jednak alternatywą pełną - zastąpić co najmniej wszystkie funkcje – w tym wypadku - funkcje 
APU. Jeżeli którykolwiek z oferentów potrafi zaoferować równoważne rozwiązanie oparte 
o akumulatory, to Zamawiający będzie oceniał takie rozwiązanie pod kątem pełnej zgodności 
z wymaganiami specyfikacji, nawet jeśli wydaje się mało prawdopodobne do spełnienia w taki 
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sposób. Pisząc jednak o rozwiązaniach równoważnych do APU, Zamawiającemu bliższe było 
wyobrażenie sobie np. rozwiązania podobnego do zastosowanego w samolotach ATR42 
i ATR72 - prawy silnik w Hotel Mode. 
 
Pytanie 2 
„Prosze o sprecyzowanie Parametry wymagane punktu 2.5.7 System ogrzewania musi 
zapewniać ogrzanie kabiny od 0oC do +18oC w czasie poniżej 30 minut, przy temperaturze 
otoczenia 0oC. 
Czy dany wymog bedzie obliczany przy otwartych drzwiach wejsciowych? 
Przy ogrzewaniu kabiny z akumulatora przy zamknietych drzwiachi, po uplywie kilku minut, 
gdy w srodku jest wiecej osob ,wystapi niedobor tlenu z duza wilgotnoscia, poniewaz powietrze 
w kabinie nie bedzie w wystarczajacy sposob wymieniane z otoczeniem.”. 
 
Odpowied ź 2 
Zamawiający informuje, że czas ogrzewania kabiny w zadanych warunkach będzie oceniany 
przy zamkniętych drzwiach kabiny. Równocześnie Zamawiający informuje, że nie narzuca 
w żaden sposób zastosowania akumulatorów do zasilania urządzeń wykorzystywanych 
w tym procesie. Sposób zaprojektowania i wykonania instalacji w oferowanych samolotach 
należy do obowiązków oferenta i podmiotów z nim współpracujących. Dla lepszej oceny 
intencji Zamawiającego zawartych w specyfikacji wymagań w podanym zakresie, wydaje 
się korzystne zapoznanie się z pełną treścią norm przywołanych w punkcie 2.1.1.2 
Parametrów wymaganych, jak następuje: 
2.1.1.2. „Kabina medyczna wraz z wyposażeniem musi spełniać warunki określone 
w następujących normach: 
- EN 13718-2:2015 "Medyczne środki transportu i ich wyposażenie, Środki transportu 
powietrznego. Część 2: Wymagania eksploatacyjne i techniczne środków transportu 
medycznego." 
- EN 13718-1:2014 "Medyczne środki transportu i ich wyposażenie, Środki transportu 
powietrznego. Część 1: Wymagania dla wyposażenia medycznego używanego w środkach 
transportu powietrznego." 
 
Pytanie 3 
„Proszę o sprecyzowanie punktu § 1 ust.1 lit. d Projektu Ogólnych Warunków Umowy - 
załącznika nr 1 do SIWZ „Za fabrycznie nowy samolot uznaje się samolot, który został 
wyprodukowany w okresie obowiązywania Umowy i nieeksploatowany.”  Przy podpisaniu 
umowy w 2018 roku, czy pierwszy samolot moze byc z data produkcji Lipiec 2018. Dostawa 
zmodyfikowanych samolot to dlugi proces, a terminy przedstawione bardzo wymagajace, 
dlatego chcemy miec pierwszy samolot dostepny od razu po podpisaniu kontraktu, 
aby rozpoczac prace.” 

 

Odpowied ź 3 
Zamawiający pozostawia w tym zakresie zapisy specyfikacji zgodne z pierwotnie 
opublikowaną dokumentacją przetargową oraz zgodnie z odpowiedzią na pytanie 8, 
przekazaną pismem znak: ZZP.ZP.86/18.685.18 z dnia 17 września 2018 roku wszystkim 
wykonawcom, którzy ujawnili się w postępowaniu oraz została zamieszczona na stronie 
internetowej Zamawiającego pod adresem:  
http://www.zzpprzymz.pl/przetargi/zakup-2-dwoch-fabrycznie-nowych-jednakowych-
samolotow-o-napedzie-turboodrzutowym-dla-specjalistycznego-zespolu-ratownictwa-
medycznego-i-transportu-sanitarnego/ 
 
Pytanie 4 
„Czy istnieje mozliwosc obnizenia stawki za kazda godzinę ponad limit 15h? 
Naszym zdaniem koszty obnizenia resursow silnikow, platowca itp. wyceniamy na okolo 4 tys 
zlotych. Prosze zauwazyc ze zamawiajacy nie ponosi kosztow hangarowania, paliwa, 
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ubezpieczenia, zalogi etc. Naszym zdaniem suma 15 tys zlotych jest w tym przypadku 
niezasadna.” 
 
Odpowied ź 4 
Zamawiający pozostawia zapisy Projektu Ogólnych Warunków Umowy do postępowania 
ZZP 86/18 nie zmienione w omawianym zakresie. 
 
Ponadto Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje 
korekty SIWZ w zakresie ujednolicenia wykorzystywanych określeń: zmiany w zakresie 
zastąpienia słowa równorzędny,  przez równoważny) 
 
§ 17 ust. 1 Projektu Ogólnych Warunków Umowy - zał ącznik nr 1 do SIWZ otrzymuje 
nowe brzmienie: 
„ Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt zapewnić wsparcie dla personelu technicznego 
Zamawiającego w postaci obecności mechanika lub mechaników organizacji Part 145 
z ważną licencją Part 66 w zakresie B1.1, B2 na typ dostarczonego samolotu 
lub równoważną. Wsparcie o którym mowa Wykonawca zapewni na okres sześćdziesięciu 
dni (60) dni. Do okresu wsparcia nie może być wliczony okres jednoczasowego postoju 
obydwu samolotów, a w przypadku dostarczenia jedynie pierwszego samolotu postój 
pierwszego samolotu, z powodu usuwania usterek gwarancyjnych. Mechanik musi 
być obecny w każdy dzień roboczy w wymiarze minimum czterech (4) godzin 
oraz niezwłocznie po każdym wezwaniu telefonicznym w przypadku konieczności wykonania 
nieplanowej lub planowej obsługi technicznej samolotu.” 
 
Punkt 1.11.1 w tabeli nr 1 - Parametry wymagane - z ałącznik nr 1 do DRUKU OFERTY 
otrzymuje nowe brzmienie: 
„ Każdy dostarczony samolot musi być wyposażony w wewnętrzne źródło zasilania 
(APU lub równoważne rozwiązanie) zapewniające w trakcie postoju, w każdych warunkach 
atmosferycznych, w zakresie temperaturo toczenia od ‐20C do +40°C, bez ograniczeń 
czasowych:” 
 
Punkt 1.23.1 w tabeli nr 1 - Parametry wymagane - z ałącznik nr 1 do DRUKU OFERTY 
otrzymuje nowe brzmienie: 
„ Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt zapewnić wsparcie dla personelu technicznego
Zamawiającego w postaci obecności mechanika lub mechaników organizacji Part 145 
z ważną licencją Part 66 w zakresie B1.1, B2 na typ dostarczonego samolotu 
lub równoważną. Wsparcie, o którym mowa Wykonawca zapewni na okres sześćdziesięciu 
(60) dni.” 
 
Zamawiający zachował oryginalną pisownię pytań. 
 
 
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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