
1 
 

 
 
 

      Warszawa, dnia 17.09.2018 r. 
 
ZZP.ZP.86/18.685.18 

 
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 samolot wyposażony w radar pogodowy zapewniający niezależne 
wskazania w trybie nawigacyjnym dla pilota zajmującego fotel po lewej stronie i dla pilota 
zajmującego fotel po prawej stronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale bez funkcji 
wykrywania turbulencji (parametr 1.7.7.2)”. 
 
Odpowied ź 1 
Zamawiający podtrzymuje wymóg parametru 1.7.7.2 i informuje, że nie uzna tego wymogu 
za spełniony jeśli radar pogodowy będzie bez funkcji wykrywania turbulencji. 
 
Pytanie 2 
„Ze względu na dostępność miejsc produkcyjnych oraz duże skomplikowanie kabiny 
medycznej i jej wyposażenia producent może dostarczyć kompletny przedmiot zamówienia 
w 3 kwartale 2021 roku. Czy Zamawiający zgodzi się przesunąć wymagany termin dostawy?”. 
 
Odpowied ź 2 
Zamawiający nie ma możliwości na wyrażenie zgody na proponowane przesunięcie terminu 
dostawy. Zgodnie z zapisami Rozdz. VI ust. 3 pkt. 3.1 SIWZ „Wykonawca zobowiązuje 
się przekazać Zamawiającemu dwa (2) samoloty w terminie: najpóźniej do dnia 15 maja 
2020 roku.” 
 
Pytanie 3 
„Ze względów technicznych i certyfikacyjnych niemożliwe jest wyposażenie siedziska toalety 
w pasy bezpieczeństwa tak aby spełniało ono wymagania miejsca siedzącego certyfikowanego 
do startu i lądowania dla pasażera. Czy Zamawiający zgodzi się odstąpić od tego 
wymagania?” 
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Odpowied ź 3 
Zamawiający nie odstąpi od tego wymagania. 
 
Pytanie 4 
„Od jakiego okresu możemy zacząć dostarczać wyżej wymienione samoloty?”. 
 
Odpowied ź 4 
Procedura odbiorcza samolotów musi się odbywać zgodnie z zapisami § 7 Projektu Ogólnych 
Warunków Umowy - załącznika nr 1 do SIWZ, z zastrzeżeniem § 22 ust. 2 lit. o. Procedura 
odbiorcza nie może się rozpocząć przed 15 kwietnia 2020 roku. 
 
Pytanie 5 
„Czy w przetargu należy podać cenę netto czy brutto?” 
 
Odpowied ź 5 
Wykonawcy zagraniczni, nie zarejestrowani w Polsce dla potrzeb uiszczenia podatku VAT, 
podają tylko cenę netto, pozostali Wykonawcy podają cenę netto i brutto. 
 
Pytanie 6 
„Samolot musi być przetransportowany oraz certyfikowany z wyposażeniem medycznym. 
W związku z powyższym samoloty dostarczone będą fabrycznie nowe ale z nalotem około 
41 h. Nalot ten będzie wynikał tylko z wymogów certyfikacyjnych oraz przebazowań 
samolotu.”. 
 
Odpowied ź 6 
Dokumentacja przetargowa przewiduje nalot dostarczanego samolotu większy, niż podane 
w niej limity. Dla takich przypadków są przewidziane stosowne mechanizmy finansowe, 
dla zrekompensowania Zamawiającemu zmniejszenia dostępnych limitów godzinowych 
dostarczanych mu samolotów (załącznik nr 1 do SIWZ, Projekt Ogólnych Warunków Umowy 
§ 9 ust. 3 „Wykonawca zobowiązuje się przekazać samolot, który będzie miał wylatane nie 
więcej niż piętnaście (15) godzin lotu ponad nalot zużyty łącznie na loty próbne. Za każdą 
rozpoczętą godzinę lotu ponad wymaganą liczbę godzin Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu kwotę w wysokości 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych).”). 
Oferent musi je uwzględnić i jeśli chce je przerzucić na Zamawiającego, musi doliczyć 
je do ceny oferty. Każdy z potencjalnych oferentów ma swoje własne uwarunkowania 
techniczno-organizacyjne i związane z tym wydatki. Zamawiający nie przewiduje zmiany 
zapisów dokumentów przetargowych w tym zakresie. 
 
Pytanie 7 
„Oferta wymaga żmudnego i dokładnego przygotowania. Czy istnieje możliwość 
przedłużenia postępowania w celu przygotowania najbardziej korzystnej umowy 
dla zamawiającego.”. 
 
Odpowied ź 7 
Zamawiający informuje, iż pierwotny termin składania i otwarcia ofert oraz wniesienia 
wadium został w dniu 12 września 2018 roku przedłużony do dnia 29 października 2018 
roku. 
Powyższa informacja została przekazana pismem znak: ZZP.ZP.86/18.673.18 z dnia 
11 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/  
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Pytanie 8 
„Czy samolot może być fabrycznie nowy ale rok produkcji 2018? Modyfikacja samolotu 
i certyfikacja może trwać nawet rok.”. 
 
Odpowied ź 8 
Zgodnie z zapisami § 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.” Oznacza to, że jeśli umowa zostanie 
podpisana w 2018 roku to samolot wyprodukowany w tym samym roku po podpisaniu 
umowy, będzie traktowany jak fabrycznie nowy. Podpisanie umowy w 2019 roku będzie 
oznaczało konieczność dostarczenia samolotów wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2019 
roku. 
 
 
Ponadto zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje 
modyfikacji SIWZ w zakresie terminu przedstawienia Zamawiającemu samolotów do odbioru 
technicznego: 
 
§ 7 ust. 1 Projektu Ogólnych Warunków Umowy - zał ącznik nr 1 do SIWZ otrzymuje 
nowe brzmienie: 
„Wykonawca przedstawi Zamawiającemu samoloty do odbioru technicznego nie wcześniej 
niż 15 kwietnia 2020 roku i nie później niż do dnia 11 maja 2020 roku. Wykonawca może 
przyspieszyć termin przedstawienia samolotów do odbioru pod warunkiem realizacji do tego 
terminu pozostałych zobowiązań określonych w § 1.”   
 
 
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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