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      Warszawa, dnia 10.10.2018 r. 

ZZP.ZP.86/18.824.18 
       

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 ofercie stwierdzono, że nasza oferta musi być w języku polskim. Naszym zdaniem 
istnieje ryzyko, że dokumenty techniczne lub specyfikacje zostaną przetłumaczone 
przez tłumaczy nie znających danego tematu. Chcielibyśmy zasugerować składanie 
wniosku w języku polskim, z wyjątkiem dokumentów technicznych (w tym samolotu 
i sprzętu medycznego). Dlatego też chcielibyśmy zapytać, czy byłoby to do przyjęcia 
dla Ministerstwa Zdrowia?  

• Jeśli nie jest to możliwe, czy możliwe byłoby dostarczenie przetłumaczonych 
dokumentów technicznych w momencie dostarczenia zmodyfikowanego statku 
powietrznego do Ministerstwa Zdrowia w czasie składania wniosku? 

 
Odpowiedź 1 

• Procedowanie postępowania o zamówienie publiczne w języku kraju, który budżetuje 
dane zamówienie, jest praktyką powszechną na całym świecie, jest również 
obowiązkiem prawnym w Polsce. Tak, jak wspomniano w pytaniu: od jakości 
tłumacza zależy, jak wartościowe tłumaczenie zostanie dokonane. Wniosek 
ten dotyczy jednak obu stron postępowania – oferenta i zamawiającego. 
Zamawiający ma możliwości zaakceptowania pewnej określonej części dokumentacji 
w języku obcym, ale wówczas wszelkie błędy w tłumaczeniach, nieprawidłowości 
w interpretacji i zrozumieniu szczegółów przechodzą na jego odpowiedzialność. 
I to na etapie, na którym musi ocenić jakość ofert, więc mając ograniczoną możliwość 
wyjaśniania ewentualnych wątpliwości z dostawcą dokumentacji. W bieżącym 
postępowaniu Zamawiający znacznie ograniczył zakres dokumentacji technicznej 
przetłumaczonej na język polski, wymaganej do przedłożenia wraz z ofertą. 
Chcielibyśmy przy tym zwrócić uwagę na odpowiedź na Pytanie 2 w piśmie 
datowanym na 11 września 2018 r., rozesłanym do znanych Zamawiającemu 
oferentów i opublikowanym na stronie internetowej, a mianowicie: 
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„Pytanie 2 
„Proszę o potwierdzenie naszej interpretacji warunków określonych w SIWZ, sekcja 
2.3. Czy wykaz dokumentacji w sekcji 2.1. może być prezentowany wyłącznie w 
języku angielskim?”. 
Odpowied ź 2 
Proszę postępować zgodnie z opisem sposobu przygotowania oferty zawartym w 
rozdz. I SIWZ. 
Cyt. pkt 11.: „Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w językach obcych 
(z wyjątkiem dokumentów określonych w rozdziale VI pkt. 2.1 niniejszej SIWZ) 
należy złożyć wraz z tłumaczeniami na język polski. W razie wątpliwości wersja 
polskojęzyczna jest wersją wiążącą..”. 
Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza złożenie dokumentów  określonych w 
rozdziale VI SIWZ pkt. 2.1 w języku angielskim (tj. bez obowiązku ich tłumaczenia z 
języka angielskiego na polski) z wyłączeniem pkt. 2.1.1. (Załącznik nr 1 do oferty - 
oferowane parametry wymagane, który musi zostać złożony wraz z tłumaczeniem 
na język polski). Patrz dodatkowo na korekty SIWZ przedstawione poniżej. 
oraz zmiany do SIWZ, związane z ww. kwestiami: 
Ponadto Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych 
dokonuje korekty SIWZ w zakresie sposobu złożenia oferty: 
Rozdz. I ust. 11 SIWZ otrzymuje nowe brzmienie: 
„Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w językach obcych (z 
wyjątkiem dokumentów określonych w rozdziale VI pkt. 2.1.2 - 2.1.7 niniejszej 
SIWZ) należy złożyć wraz z tłumaczeniami na język polski. W razie wątpliwości 
wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.” 
Rozdz. V ust. 12 SIWZ otrzymuje nowe brzmienie: 
„Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na 
język polski z wyjątkiem dokumentów określonych w rozdziale VI pkt. 2.1.2 - 2.1.7 
niniejszej SIWZ.” 
Rozdz. VI ust. 2 pkt 2.2. SIWZ otrzymuje nowe brzmienie: 
„Dokumenty, o których mowa w pkt. 2.1, z wyłączeniem pkt. 2.1.1, powyżej są 
składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 
przez Wykonawcę.” 
Rozdz. VI ust. 2 pkt 2.3. SIWZ otrzymuje nowe brzmienie: 
„Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na 
język polski. Zamawiający dopuści dokumenty o których mowa w pkt 2.1 
sporządzone w języku angielskim, z wyłączeniem pkt. 2.1.1, Załącznik nr 1 do 
oferty - oferowane parametry wymagane.”.” 

• Zamawiający zwraca również uwagę na różnicę co do ogólnych wymagań, 
obowiązujących w kwestii tłumaczenia wymaganych dokumentów, pomiędzy etapem 
składania oferty oraz etapem przygotowania umowy do podpisania. Część 
dokumentów technicznych, które mają zostać złożone wraz z ofertą i na podstawie 
przytoczonych zapisów SIWZ nie muszą być przetłumaczone na język polski 
na etapie ofertowania, stanie się załącznikami do umowy, której językiem 
obowiązującym jest język polski. Przychylając się do sugestii zadającego pytanie 
i aby zmniejszyć ryzyko dokonywania wadliwych tłumaczeń przez oferentów, 
zamawiający podejmuje decyzję o zmianie zapisu § 24 ust. 6 Projektu Ogólnych 
Warunków Umowy  (treść zmiany w końcowej części pisma) i wprowadza zasadę, 
że  załączniki dokumentujące status certyfikacyjny oferowanego przedmiotu umowy 
oraz wyciąg z Instrukcji Użytkowania w Locie, mające stanowić załączniki do umowy, 
będą wyłącznie tam występowały tylko w języku angielskim. Zamawiający zwraca 
uwagę, że pozostawia jednak wszystkie wymagania dotyczące dostarczenia polskiej 
wersji językowej dokumentacji na etapie realizacji umowy tam, gdzie stanowią 
o tym wymagania specyfikacji przetargowej i/lub Projektu Ogólnych Warunków 
Umowy. Ten wymóg będzie jednak dotyczył tylko podmiotu, którego oferta zostanie 
oceniona jako najkorzystniejsza dla Zamawiającego. 
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Patrz dodatkowo na korekty SIWZ przedstawione poniżej związane z ww. kwestiami. 
 
Pytanie 2 
Nasz samolot wcześniej używał baterii NiCad jako część systemu zasilania elektrycznego, 
ale niedawno został ulepszony do akumulatora ołowiowego. Czy wniosek musi być w 100% 
zgodny lub czy jesteśmy w stanie dostarczyć system, dokument lub rozwiązanie 
alternatywne do Państwa wymagań? (W tym przykładzie odpowiedzielibyśmy "nie" 
na zgodność z akumulatorem NiCad, ale oferujemy akumulator ołowiowo-kwasowy jako 
alternatywne, równoważne rozwiązanie). 
 
Odpowiedź 2 
Zamawiający podtrzymuje wymóg punktu 1.6.1 Załącznika nr 1 do Oferty – Parametry 
wymagane: „Akumulatory zasilające sieć elektryczną 24/28V DC samolotu muszą 
być rozwiązaniem opartym o technologię NiCd (niklowo-kadmowy).”  
Dla wyjaśnienia, Zamawiający eksploatuje akumulatory niklowo-kadmowe we wszystkich 
29 statkach powietrznych, jakich dotychczas używa oraz prowadzi pełną obsługę techniczną 
tych akumulatorów we własnej, zatwierdzonej organizacji obsługi technicznej Part 145. 
Zamawiający nie planował wprowadzać innej technologii w swój zakres eksploatacyjno-
obsługowy, a tym bardziej ponosić kosztów budowy oddzielnego warsztatu do obsługi 
akumulatorów kwasowo-ołowiowych. Niezgodność w spełnieniu ww. punktu, jak i wszelkie 
inne niezgodności z wymogami załącznika nr 1, będą podstawą do odrzucenia oferty, jeśli 
Zamawiający nie oczekiwał dla nich rozwiązań równoważnych. Jeżeli oferenci mają zamiar 
zaoferować rozwiązania ich zdaniem równoważne, mogą to uczynić jedynie po uzyskaniu 
pozytywnej odpowiedzi na pytanie zadane Zamawiającemu przed terminem składania ofert, 
w sposób zgodny z wymogami specyfikacji przetargowej. Jak pokazuje omawiany przykład, 
„równoważny”, z punktu widzenia oferenta, sposób wykazania zgodności z wymaganiami 
specyfikacji przetargowej, nie musi być akceptowalny dla Zamawiającego. Tam, gdzie 
do spełnienia wymogu są dopuszczone rozwiązania równoważne, opis wymogu zawiera 
wyraźny dopisek „ ... lub równoważny/e”.  
 
Ponadto Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje 
korekty SIWZ w zakresie języka sporządzenia załączników do umowy: 
§ 24 ust. 6 Projektu Ogólnych Warunków Umowy - załącznik nr 1 do SIWZ otrzymuje nowe 
brzmienie: 
„Do Umowy stosowane będzie prawo polskie. Umowa została sporządzona w języku polskim 
i język polski będzie stosowany do interpretacji zapisów Umowy z wyłączeniem załączników 
od 3 do 7. W przypadku sporu związanego z wykonaniem Umowy, Strony dołożą wszelkich 
starań w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu.” 
 
 
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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