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      Warszawa, dnia 11.09.2018 r. 

 
ZZP.ZP.86/18.673.18 
       

 
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 i 4, w związku z 
art. 12a ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) 
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 
„…zwracam się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 
31 października 2018 r (obecnie podany termin to 24 września 2018 r)”. 
 
Odpowiedź 1 
Zamawiający przedłuża termin składania ofert i wniesienia wadium do dnia 29 października 
2018 roku do godziny 11:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 października 2018 roku o 
godzinie 13:00. Miejsce składania i otwarcia ofert nie uległo zmianie.  
 
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?”. 
 
Odpowiedź 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, 
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który musi zostać złożony wraz z tłumaczeniem na język polski). Patrz dodatkowo na korekty 
SIWZ przedstawione poniżej. 
 
Pytanie 3 
„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?” 

 

 

Odpowiedź 3 
Odpowiedzi na te pytania zostaną udzielone w późniejszym terminie. 
 
Pytanie 4 
„…w związku z podanym w ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ „Zakupu 2 (dwóch) fabrycznie 
nowych jednakowych samolotów o napędzie turboodrzutowym dla specjalistycznego zespołu 
ratownictwa medycznego i transportu sanitarnego; postępowanie znak: ZZP-86/18” terminu 
na składanie ofert do dnia 24 września 2018 r. niniejszym wnoszę o przedłużenie terminu 
składania ofert o co najmniej 4 tygodnie, tj. do 22 października 2018 r.” 
 
Odpowiedź 4 
Zamawiający przedłuża termin składania ofert i wniesienia wadium do dnia 29 października 
2018 roku do godziny 11:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 października 2018 roku o 
godzinie 13:00. Miejsce składania i otwarcia ofert nie uległo zmianie.  
 
 
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.” 
 
 
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 
Zamawiający dokonuje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w zakresie, o którym mowa w 
odpowiedziach 1 i 4.  
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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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