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Załącznik nr 1 
sprawa 240/Cmt/07/AS 

 
Załącznik nr 1 

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 
WYMAGANIA TAKTYCZNO - TECHNICZNE  

 

ŚMIGŁOWCÓW O MASIE DO 3 500 KG 
 

 
Zastosowanie śmigłowców: 
Przewiduje się zastosowanie śmigłowców do wykonywania zadań:  

1) patrolowych; 2) pościgowych; 3) poszukiwawczych; 4) transportowych, 
KaŜdy śmigłowiec będzie wykorzystywany w 2 konfiguracjach*: 
a) do zadań wyszczególnionych w punktach 1), 2) i 3) w konfiguracji patrolowo 

- poszukiwawczej, wyposaŜonej w system obserwacji lotniczej (SOL), reflektor olśniewający, 
2 głośniki (megafony) o mocy co najmniej 100W kaŜdy, węzły desantowe i dźwig (wciągarkę), 
z załogą 1 i 2 pilotów** oraz obserwatora (operator SOL) oraz moŜliwością przewozu 
minimum 3 pasaŜerów (np. sanitariusz, ratownik, przewodnik z psem słuŜbowym), 

b) do zadań wyszczególnionych w punkcie 4) w konfiguracji pasaŜersko - transportowej, 
wyposaŜonej węzły desantowe i dźwig (wciągarkę), z załogą 1 i 2 pilotów** oraz moŜliwością 
przewozu minimum 6 pasaŜerów lub moŜliwością przewiezienia ładunku wewnątrz śmigłowca 
o masie do 800 kg. 

UWAGA: 
* - zmiana konfiguracji polega na demontaŜu głowicy, reflektora olśniewającego oraz pulpitu 

operatora SOL i zamontowaniu foteli pasaŜerów. Zmiana konfiguracji z a) na b) winna być 
moŜliwa do przeprowadzenia przez dwie przeszkolone osoby w czasie nie dłuŜszym niŜ 
20 minut.  

** - dla lotów IFR w dzień i w nocy – 1 i 2 pilotów.  
Struktura dokumentu:  
1. Niniejszy dokument zawiera oczekiwania, co do wymagań jakie powinny spełniać śmigłowce 

zakupywane na potrzeby słuŜby Lotnictwa Policji o masie do 3 500 kg. 
2. Część I zawiera ogólny opis śmigłowca, oczekiwane wyposaŜenie, terminy dostawy oraz 

przewidywane zastosowanie.  
3. Pozostałe części zawierają szczegółowe wymagania i mają postać trójkolumnowej tabeli, 

w której: 
a) kolumna pierwsza to identyfikator wiersza, 
b) kolumna druga to opis wymagań (funkcji, osiągów, charakterystyk), jakie musi spełnić cały 

śmigłowiec lub odpowiednio jego systemy, podsystemy, itd., 
c) kolumna trzecia to poziom waŜności danego wymagania. 

4. Bez względu na formę zapisu w kolumnie drugiej, waŜność wymagania określa kolumna trzecia, 
wg opisu: 
a) Wymagania opatrzone literą „K” („warunek konieczny – 0/1”) 

Zamawiający oczekuje spełnienia tak określonych wymagań w dostarczonej wersji wyrobu. 
Wymaganie jest oceniane: „spełnia/nie spełnia”. Spełnienie wszystkich wymagań o tym 
poziomie waŜności jest warunkiem koniecznym rozpatrywania oferty. 

b) Wiersze oznaczone symbolem „—” nie są wymaganiami, a ich treści będą zawarte w umowie. 
5. Załączniki stanowią integralną część niniejszych wymagań. 
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WYMAGANIA TAKTYCZNO TECHNICZNE  
 

I. PRZEDMIOT:  
 
I.1. Przedmiotem zamówienia jest: 

I.1.a) dostawa 3 szt. wielosilnikowych śmigłowców o masie MTOW do 3 500 kg, z napędem 
turbinowym, 

I.1.b) dostawa sprzętu obsługi naziemnej, kompletów narzędzi, aparatury kontrolno 
- pomiarowej do ww. śmigłowców zabezpieczającego wykonanie w bazie uŜytkownika 
wszystkich obsług poza obsługą najwyŜszego rzędu (remont, przegląd strukturalny, 
obsługa warsztatowa); 

I.1.c) dostawa materiałów jednorazowych i części zamiennych,  
I.1.d) dostawa dokumentacji eksploatacyjnej i obsługowej śmigłowców oraz sprzętu 

specjalnego; 
I.1.e) dostawa programu wsparcia eksploatacji, 
I.1.f) przeszkolenie personelu latającego, technicznego i operatorów sprzętu specjalnego. 

I.2. Dostawy śmigłowców muszą nastąpić: 1szt. w okresie 12 miesięcy od chwili podpisania 
umowy i 2 szt. do 30 listopada 2009 r. 

I.3. Dostarczone śmigłowce muszą być z produkcji bieŜącej. 
I.4. Wszystkie śmigłowce muszą posiadać jednakowe wyposaŜenie, o ile nie zostanie wyraźnie 

wyspecyfikowane, gdzie i jakie róŜnice mogą wystąpić.  
I.5. Do kaŜdego śmigłowca musi być dołączony komplet sprzętu specjalnego, obejmujący:  

I.5.a) system obserwacji lotniczej (SOL),  
I.5.b) reflektor olśniewający,  
I.5.c) 2 głośniki (megafony) o mocy co najmniej 100W kaŜdy,  
I.5.d) system łączności policyjnej, 
I.5.e) węzły desantowe, 
I.5.f) dźwig (wciągarkę). 

I.6. KaŜdy śmigłowiec musi mieć moŜliwość uŜycia w 2 konfiguracjach*: 
I.6.a) konfiguracji patrolowo - poszukiwawczej, wyposaŜonej w system obserwacji lotniczej 

(SOL), reflektor olśniewający, 2 głośniki zewnętrzne (megafony) o mocy co najmniej 
100W kaŜdy, węzły desantowe i dźwig (wciągarkę), z załogą 1 i 2 pilotów** 
i 1 obserwatora (operator SOL) oraz moŜliwością przewozu minimum 3 pasaŜerów (np. 
sanitariusz, ratownik, przewodnik z psem słuŜbowym); 

I.6.b) konfiguracji pasaŜersko - transportowej, wyposaŜonej węzły desantowe i dźwig 
(wciągarkę), z załogą 1 i 2 pilotów** oraz moŜliwością przewozu minimum 
6 pasaŜerów lub moŜliwością przewiezienia ładunku wewnątrz śmigłowca o masie 
do 800 kg. 

UWAGA: 
* - zmiana konfiguracji polega na demontaŜu głowicy, reflektora olśniewającego oraz pulpitu 

operatora SOL i zamontowaniu foteli pasaŜerów. Zmiana konfiguracji z a) na b) winna być 
moŜliwa do przeprowadzenia przez dwie przeszkolone osoby w czasie nie dłuŜszym niŜ 20 
minut.  

** - dla lotów IFR w dzień i w nocy – 1 i 2 pilotów.  
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II.  WYMAGANIA W ZAKRESIE CERTYFIKACJI  
 

Lp. Opis wymagań WaŜność 
II.1.  Typ śmigłowca, wraz z wyposaŜeniem, musi spełniać wymogi stosownych 

przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej i Rzeczpospolitej Polskiej 
na podstawie Rozporządzenia (WE) Nr 1592/2002 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2002 r. (z późniejszymi zmianami) 
w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia 
Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Transportu Lotniczego (Official 
Journal of the European Communities, L 240/1 z 7 września 2002 r.), oraz 
Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1702/2003 z dnia 24 września 2003 r. 
z późniejszymi zmianami, ustanawiających zasady wykonawcze dla 
certyfikacji statków powietrznych i związanych z nimi wyrobów, części i 
wyposaŜenia w zakresie zdatności do lotu i ochrony środowiska oraz dla 
certyfikacji organizacji projektujących i produkujących (Official Jurnal of 
the European Union L 243/6 z dnia 27 września 2003 r. z późniejszymi 
zmianami, w tym specyfikacji certyfikacyjnych CS 27 („Certification 
Specifications for Small Rotorcraft CS-27”) lub CS 29 („Certification 
Specifications for Large Rotorcraft CS-29”)” i CS E (Certification 
Specifications for Engines CS-E”) lub równowaŜnych, oraz wszystkich 
innych, odpowiednich przepisów.  

K 

II.2.  Typ śmigłowca musi posiadać certyfikaty typu wydane lub uznane przez 
EASA (EASA Type Certificate lub Type Certificate transferred to EASA) 
oraz mieć wyposaŜenie do wykonywania zadań wg przepisów IFR w dzień 
i w nocy z załogą 1 i 2 pilotów. 

K 

II.3.  Instalacje i urządzenia, sprzęt specjalny oraz wyposaŜenie śmigłowca 
(wersji, modelu, konfiguracji wyposaŜenia itp.), musi spełniać przepisy: 
budowy CS 27 lub CS 29 oraz CS ETSO (europejskie standardy techniczne) 
lub równowaŜne.  

K 

II.4.  KaŜde wyposaŜenie oferowanej wersji/modelu/wariantu, w tym 
wyposaŜenie dostosowujące konfigurację śmigłowców do niniejszych 
wymogów, musi mieć stosowne zatwierdzenie (dokument) zgodnie 
z mającymi zastosowanie wymogami wynikającymi z rozporządzenia 
Komisji (WE) nr 1702/2003 z 24.09.2003 r. Official Journal of the 
European Union, L 243/6 z 27.09.2003 z późniejszymi zmianami. Proces 
uzyskania tych zatwierdzeń musi być zakończony przed dostawą 
pierwszego egzemplarza śmigłowca, niezaleŜnie, czy będzie to zmiana 
powaŜna wprowadzana do certyfikatu typu, zatwierdzana jako 
uzupełniający certyfikat typu (STC - Supplemental Type Certificate), 
zmiana drobna lub wydanie zatwierdzenia ETSO (European Transmission 
System Operators).  
 

K 

II.5.  W przypadku konieczności prowadzenia procesu certyfikacyjnego typu 
śmigłowca lub zastosowanych w nim dodatkowych opracowań, modyfikacji 
oraz urządzeń wobec kompetentnej dla obszaru Rzeczpospolitej Polskiej 
władzy lotniczej (tj. EASA), wszelkie opłaty związane z uzyskaniem 
certyfikatów muszą stanowić koszt wykonawcy i zamawiający nie moŜe 
ponosić z tego tytułu Ŝadnych dodatkowych kosztów, poza określonymi w 
umowie na podstawie złoŜonej oferty.  
 

- 

II.6.  Śmigłowiec musi spełniać wymogi Rozporządzenia Komisji (WE) 
Nr 1702/2003 Part 21 Podczęść I oraz specyfikacji certyfikacyjnej CS 36 
(„Certification Specifications for Aircraft Noise CS-36”).  

K 
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II.7.  Śmigłowce muszą mieć na koszt i staraniem wykonawcy przeprowadzony 
proces uznania certyfikatu typu przez nadzór lotniczy w Polsce oraz 
posiadać dokumenty niezbędne do ich zarejestrowania w rejestrze statków 
powietrznych lotnictwa słuŜb porządku publicznego, w tym dla kaŜdego 
śmigłowca w szczególności: 
- Certyfikat Typu statku powietrznego (tylko dla pierwszego śmigłowca), 
- świadectwo zdatności do lotów statku powietrznego wydane przez 
właściwy Państwowy Nadzór Lotniczy dla kraju rejestru śmigłowca, 

- EASA Form 52 dla śmigłowców pochodzących z Unii Europejskiej lub 
Eksportowe Świadectwo Zdatności do Lotu dla śmigłowców 
wyprodukowanych w krajach spoza Unii Europejskiej, 

- protokół prób w locie, 
- świadectwa zgodności (świadectwa homologacji) radiostacji lotniczych, 
- oświadczenie producenta dotyczące objęcia statku powietrznego z 
wyposaŜeniem, bezpłatną dystrybucją biuletynów i listów serwisowych 
lub innych informacji w języku polskim, 

- indywidualne dokumenty (np. metryki) zabudowanych przyrządów, 
urządzeń, wyrobów, wyposaŜenia.  

- 

 
III.  WYMAGANIA W ZAKRESIE OSIĄGÓW  
 

Lp. Opis wymagań WaŜność 
III.1.  Oferowany typ śmigłowca musi być w klasie osiągów 1 spełniającej 

wymagania certyfikacji kategorii A, zgodnie z częścią G przepisów 
JAR OPS 3 lub równowaŜnych, obowiązujących w dniu złoŜenia oferty, 
przy minimalnym cięŜarze uŜytkowym 350 kg, przy pełnym zatankowaniu 
zbiorników wewnętrznych, w warunkach ISA+100C i wysokości 
barometrycznej 300 m n.p.m. 
 

K 

III.2.  Typ śmigłowca musi:  - 
III.2.1.  mieć maksymalną masę startową (MTOW) nie większą niŜ 3 500 kg, K 
III.2.2.  mieć moŜliwość zabrania następującej liczby osób na pokład: 

a) w konfiguracji patrolowo- poszukiwawczej – 2 pilotów, 1 operator SOL 
oraz minimum 3 pasaŜerów, 

b) w konfiguracji pasaŜersko - transportowej – 2 pilotów i minimum 
6 pasaŜerów, 

K 

III.2.3.  mieć moŜliwość przewoŜenia uŜytecznego ładunku wewnętrznego 
o minimalnym cięŜarze - 800 kg, 

K 

III.2.4.  być dostosowany do zabudowy urządzenia do zewnętrznego podwieszenia 
ładunku o minimalnym udźwigu - 800 kg, 

K 

III.2.5.  mieć prędkość przelotową, przy której uzyskuje się maksymalny zasięg nie 
mniejszą niŜ 220 km/h, 

K 

III.2.6.  mieć zasięg co najmniej 500 km, bez zbiorników dodatkowych 
i zachowaniem rezerwy paliwa na 20 min. lotu, 

K 

III.2.7.  zapewniać długotrwałość lotu nie krótszą niŜ 2,5 godziny (bez zbiorników 
dodatkowych i zachowaniem rezerwy paliwa na 20 min. lotu), 

K 

III.2.8.  zakres temperatur uŜytkowania musi zawierać się co najmniej w przedziale 
od -250C do +400C, 

K 

III.2.9.  uŜytkowanie śmigłowca musi być moŜliwe przy prędkości wiatru co 
najmniej 15 m/s. 
 

K 
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IV.  WYMAGANIA W ZAKRESIE KONSTRUKCJI I WYPOSAśENIA 
 

Lp. Opis wymagań WaŜność 
IV.1.  Układ konstrukcyjny (ze względu na śmigło ogonowe): 

a) bez wirnika ogonowego (np. system NOTAR) lub z otunelowanym 
wirnikiem ogonowym (np. fenestron); 

b) z nieosłoniętym śmigłem ogonowym (klasyczny). 

- 

IV.2.  Układ podwozia: 
a) płozowy: 
b) kołowy stały; 
c) z chowanym podwoziem. 

- 

IV.3.  PoŜądana jest jak największa wysokość połoŜenia obracającego się wirnika 
nośnego przy neutralnym połoŜeniu układu sterowania. 

- 

IV.4.  Boczne drzwi po obu stronach kabiny pasaŜerskiej muszą być przesuwne, 
a śmigłowiec dopuszczony do lotu z drzwiami odsuniętymi. 

K 

IV.5.  Śmigłowiec musi posiadać zamykane na klucz zamki drzwi i zewnętrzne 
luki bagaŜników. 

K 

IV.6.  Wzory materiałów pokrywających ściany kabin, podłogi, sufitu, pokrycie 
foteli i ich moŜliwa kolorystyka zostaną przedstawione do akceptacji 
zamawiającemu. 

- 

IV.7.  W kabinie pilotów śmigłowiec musi być wyposaŜony w:  
- pojemniki/ kieszenie do przechowywania dokumentacji pokładowej i map; 
- uchwyty map/dokumentów dla pierwszego i drugiego pilota wraz 

z systemem oświetlenia.  

K 

IV.8.  Kabiny i oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne muszą być przystosowane do 
wykorzystania systemu noktowizji NVG (generacji minimum III z 
autogating’iem klasa B zgodnie z normą MIL STD-3009). 

K 

IV.9.  W przedziale pasaŜerskim śmigłowiec musi być wyposaŜony w pojemniki/ 
kieszenie do przechowywania dokumentacji pokładowej i map. 

K 

IV.10.  Śmigłowiec musi być wyposaŜony w oszklenie kabiny zabezpieczające 
załogę i pasaŜerów przed silną operacją promieni słonecznych.  

K 

IV.11.  Śmigłowiec musi posiadać system wentylacji i ogrzewania zapewniający 
dobrą widoczność i komfort termiczny załodze w zakresie dopuszczalnych 
do eksploatacji warunków atmosferycznych. 

K 

IV.12.  Śmigłowiec musi posiadać wyposaŜenie umoŜliwiające lądowanie na 
pokrywie śnieŜnej oraz na podłoŜu o niskiej nośności. 

K 

IV.13.  Śmigłowiec musi posiadać hamulec wirnika nośnego.  K 
IV.14.  Śmigłowiec musi posiadać system cięcia napowietrznych przewodów (Wire 

Strike Protection System). 
K 

IV.15.  Śmigłowiec musi być wyposaŜony w oświetlenie części bagaŜowej. K 
IV.16.  Śmigłowiec musi być wyposaŜony w system wykrywania poŜaru 

w przedziale napędowym. 
K 

IV.17.  Śmigłowiec musi być wyposaŜony w system kontroli opiłkowania w zespole 
napędowym. 

K 

IV.18.  Śmigłowiec musi być wyposaŜony w system zabezpieczania bagaŜu 
i ładunku przed przemieszczaniem. 

K 

IV.19.  Wszystkie siedzenia (fotele), w tym operatora SOL, muszą spełniać aktualne 
wymagania przepisów wynikających z rozporządzeń (WE) nr 1592/2002 i 
1702/2003, dotyczących własności pochłonięcia energii uderzenia ze 
skutkiem bezpiecznym dla zajmującego siedzenie (fotel), oraz: 
a) siedzenia operatora i pasaŜerów muszą posiadać mocowania 
umoŜliwiające ich szybki montaŜ i demontaŜ; 

K 
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b) siedzenia pilotów i operatora muszą posiadać bezwładnościową uprząŜ 
biodrowo – barkową; 

c) na siedzeniach pasaŜerów dopuszcza się bezwładnościowy pas biodrowy 
lub ukośny; 

d) wszystkie uprzęŜe i pasy muszą mieć jeden punkt zwalniania. 
IV.20.  WyposaŜenie i przyrządy lotnicze oraz wyposaŜenie nawigacyjne i łączności 

śmigłowca muszą spełniać wymagania wynikające z przepisów JAR-OPS 3 
część K i część L do lotów wg wskazań przyrządów (IFR) w dzień i w nocy 
w załodze złoŜonej z 1 i 2 pilotów. 

K 

IV.21.  System instalacji pomiaru prędkości względem powietrza (pitot tubes) musi 
spełniać wymagania przepisów JAR-OPS 3 w zakresie zapobiegania przed 
wadliwym działaniem z powodu kondensacji lub oblodzenia łącznie 
z ostrzeganiem o uszkodzeniu ogrzewania odbiornika ciśnień powietrza. 

K 

IV.22.  Cała sieć łączności musi być wykonana jako niskoomowa z gniazdami 
słuchawkowymi typu U-92A/U lub równowaŜnymi. Gniazda przyłączeniowe 
dla pilotów muszą być wyposaŜone w komplet odpowiednich słuchawek. 
KaŜde miejsce pasaŜerskie musi być wyposaŜone w oddzielne gniazdo 
przyłączenia do sieci wewnętrznej łączności śmigłowca z kompletem 
odpowiednich słuchawek. 

K 

IV.23.  Tablice przyrządów pierwszego i drugiego pilota muszą zostać wyposaŜone 
w cyfrowy system prezentacji danych (elektroniczne wyświetlacze, 
umoŜliwiające zobrazowanie wszystkich przyrządów nawigacyjnych, 
pilotaŜowych, parametrów pracy zespołu napędowego oraz pozostałych 
instalacji i zespołów śmigłowca). KaŜdy pilot musi mieć moŜliwość wyboru 
wyświetlanych na poszczególnych ekranach w danym momencie funkcji - 
przyrządów, zgodnie z jego aktualnymi potrzebami.  
Wyjątek stanowią przyrządy awaryjne wymagane przepisami JAR OPS 3 lub 
równowaŜnymi.  
Cyfrowy zapis wskazań i informacji musi być przechowywany w sposób 
ciągły obejmujący, co najmniej ostatnie 8 godzin lotu, oraz moŜliwy do 
odczytu i zapisu na nośnikach zewnętrznych, np. komputer PC lub laptop 
z programem spełniającym wymagania określone w pkt. IX.6. 

K 

IV.24.  Ponadto śmigłowiec musi być wyposaŜony w następujące urządzenia 
pilotaŜowe i radiowo-nawigacyjnego: 
a) autopilot trzykanałowy,  
b) podstawową radiostację lotniczą VHF w zakresie 118-136 MHz 

z separacją 8,33 kHz i 25 kHz oraz dodatkową radiostacje lotniczą 
VHF/UKF o zakresie 30-400 MHz z separacją 8,33 kHz i 25 kHz, 

c) 3 radiotelefony (2 na pasmo VHF oraz 1 radiotelefon na pasmo UHF - 
dostarcza zamawiający) - wymagania w zakresie instalacji policyjnej 
łączności radiowej zawarte są w załączniku nr 2, 

d) radar antyprzeszkodowy, 
e) transponder z modem S i enkonderem wysokości, 
f) nadajnik ratowniczy ELT (uruchamiany samoczynnie na skutek 

wstrząsu). 

K 
 

IV.25.  Śmigłowiec musi posiadać zintegrowany z tablicą przyrządów system GPS z 
systemem Moving Map o parametrach:  
a) tryb mapy kolorowej, 
b) moŜliwość „wczytania” przez uŜytkownika mapy rastrowej (np. 

zeskanowanej z komputera PC), 
c) moŜliwość wprowadzenia przez uŜytkownika danych minimum 1 000 

punktów uŜytkownika, 
d) moŜliwość przegrywania przez uŜytkownika danych punktów 

K 
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uŜytkownika (np. z komputera PC), 
e) baza danych na Polskę i kraje sąsiadujące z subskrypcją opłacaną na cały 

okres gwarancji. 
IV.26.  Załoga śmigłowca musi mieć moŜliwość niezaleŜnej, dwustronnej łączności 

lotniczej oraz policyjnej (radiotelefony) za pomocą urządzeń zabudowanych 
na stałe z moŜliwością selekcji sygnału łączności radiowej, wewnętrznej 
i zewnętrznej.  

K 

IV.27.  Śmigłowiec musi posiadać system nagłośnienia kabiny pasaŜerskiej 
spełniający wymagania przepisu JAR-OPS 3.695 i umoŜliwiać prowadzenie 
korespondencji policyjnej z przedziału pasaŜerskiego z jednoczesnym 
nasłuchem wszystkich wykorzystywanych środków łączności.  

K 

IV.28.  Śmigłowiec musi być wyposaŜony w co najmniej dwie gaśnice spełniające 
normy JAR OPS 3, przy czym muszą one być zamontowane w miejscach 
łatwo dostępnych w kabinie/przedziale pilotów i kabinie/przedziale 
pasaŜerskim. 

K 

IV.29.  Śmigłowiec musi być wyposaŜony w apteczkę spełniającą normy 
JAR OPS 3. 

K 

 
V. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZĘTU SPECJALNEGO 
 

Lp. Opis wymagań WaŜność 
V.1.  Dodatkowe wyposaŜenie kaŜdego śmigłowca musi być zgodne z przepisami 

CS 27/29 i JAR – OPS 3 lub równowaŜnymi a takŜe musi mieć stosowne 
zatwierdzenie (dokument) zgodnie z mającymi zastosowanie wymogami 
wynikającymi z rozporządzenia Komisji (WE) nr 1702/2003 z 24.09.2003 r. 
Official Journal of the European Union, L 243/6 z 27.09.2003 

- 

V.2.  KaŜdy śmigłowiec musi być wyposaŜony system obserwacji lotniczej (SOL) 
posiadający moŜliwość obserwacji w zakresie światła widzialnego i w 
podczerwieni, sprzęŜony z reflektorem olśniewającym SX-16 (lub 
równowaŜnym) oraz wielofunkcyjne stanowisko operatora w przedziale 
pasaŜerskim. Szczegółowe wymagania zawiera załącznik nr 1. Zamawiający 
w ciągu 3 miesięcy od daty podpisania umowy przedstawi dane odnośnie 
zakresu częstotliwości przeznaczonych dla potrzeb lotniczego systemu 
obserwacji wizyjnej. 

K 
 

V.3.  Śmigłowiec musi mieć moŜliwość łatwej zmiany konfiguracji polegającej na 
demontaŜu głowicy, reflektora olśniewającego i pulpitu operatora SOL 
i zamontowaniu foteli pasaŜerów. Zmiana konfiguracji z określonej w pkt. 
I.6.a) na określoną w pkt. I.6.b) musi być moŜliwa do przeprowadzenia przez 
dwie przeszkolone osoby w czasie nie dłuŜszym niŜ 20 minut. 

K 

V.4.  Śmigłowiec musi być wyposaŜony w urządzenie nagłaśniające z 2 
głośnikami (megafony zewnętrzne) o mocy nie mniejszej niŜ 100W kaŜdy.  

K 

V.5.  Śmigłowiec musi być wyposaŜony we wciągarkę pokładową o udźwigu 
minimum 220 kg wyposaŜoną w linę nośną o długości minimum 40 mb 
i system awaryjnego cięcia liny (wraz z osprzętem do niej i dostawą 2 
zapasowych lin.).  

K 

V.6.  Śmigłowiec musi być wyposaŜony w 2 wysięgniki z węzłami desantowymi 
(zaczepy do montaŜu liny desantowej) po jednym na lewej i prawej stronie 
kadłuba o nośności minimum 250 kg kaŜdy. Dopuszcza się rozwiązanie 
opcjonalne polegające na zamiennym montaŜu z jednej strony kadłuba: 
wciągarka pokładowa lub węzeł desantowy.  
 

K 

V.7.  Śmigłowiec musi być wyposaŜony w lampę typu KOJAK zabudowaną w 
dolnej części kadłuba, kolor filtra niebieski.  

K 
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V.8.  Śmigłowiec musi być wyposaŜony w nahełmowe gogle noktowizyjne 
(generacji minimum III z autogating’iem klasa B zgodnie z normą MIL 
STD-3009) w ilości 2 szt. System mocowania gogli do hełmu ma być 
uzgodniony z zamawiającym. 

K 

 
VI.  WYMAGANIA W ZAKRESIE MALOWANIA, NAPISÓW I ZNAKÓW  
 

Lp. Opis wymagań WaŜność 
VI.1.  Śmigłowiec musi być pomalowany wg wzorców dostarczonych przez 

zamawiającego. 
K 

VI.2.  Śmigłowiec musi mieć oznaczone drogi ewakuacyjne i wyjścia ewakuacyjne 
dla załogi i pasaŜerów. 
 

K 

VI.3.  Wszystkie istotne ze względów bezpieczeństwa lotu lub obsługi napisy 
informacyjne i ostrzegawcze w kabinie pilotów musza być w języku polskim 
a w przedziale pasaŜerskim i na kadłubie w języku polskim i angielskim. 

K 

VI.4.  Końcówki łopat wirnika nośnego i śmigła ogonowego oraz inne 
niebezpieczne elementy konstrukcji śmigłowca muszą być pomalowane na 
jaskrawe, widoczne w kaŜdych warunkach oświetleniowych kolory. 

K 

VI.5.  Wykonawca przedstawi zamawiającemu wzorniki kolorystyczne. - 
VI.6.  Jakość farb i malowania musi zabezpieczyć trwałość powłoki do czasu 

obsługi strukturalnej (remontu głównego). 
K 

 

VII.  WYMAGANIA W ZAKRESIE DOSTAWY I ODBIORU  
 

Lp. Opis wymagań WaŜność 
VII.1. Miejscem dostawy i odbioru ostatecznego śmigłowców będzie wskazana, na 

30 dni przed terminem dostawy śmigłowca, baza zamawiającego na 
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

K 

VII.2. Odbiór odbywał się będzie dwuetapowo: 
a) odbiór wstępny – w bazie wykonawcy; 
b) odbiór ostateczny – w bazie zamawiającego. 

K 

VII.3. Odbiór wstępny polegał będzie na: 
a) wykonaniu lotu kontrolnego – u wykonawcy, 
b) wstępnym odbiorze technicznym śmigłowców i wyposaŜenia, 
c) wstępnym odbiorze dokumentacji śmigłowców i wyposaŜenia, aparatury 

kontrolno-pomiarowej oraz części skompletowanych dla zamawiającego.  

K 

VII.4. Zakres odbioru ostatecznego obejmował będzie: 
a) lot kontrolny – u zamawiającego, 
b) ostateczny odbiór techniczny śmigłowców i wyposaŜenia, 
c) ostateczny odbiór dokumentacji śmigłowców, wyposaŜenia, aparatury 

kontrolno-pomiarowej oraz części zamiennych i zapasowych.  

K 

VII.5. W ramach odbioru wstępnego wykonawca umoŜliwi zamawiającemu 
dokonanie, co najmniej godzinnego lotu kontrolnego przez uprawnionego 
pilota zamawiającego wchodzącego w skład załogi wykonawcy na kaŜdym 
śmigłowcu będącym przedmiotem zamówienia. Loty kontrolne będą 
realizowane na koszt i w ramach ubezpieczenia wykonawcy.  

K 

VII.6. W ramach odbioru ostatecznego wykonawca umoŜliwi zamawiającemu 
dokonanie, co najmniej półgodzinnego lotu kontrolnego przez pilota 
zamawiającego wchodzącego w skład załogi wykonawcy na kaŜdym 
śmigłowcu będącym przedmiotem zamówienia. Loty kontrolne będą 
realizowane na koszt i w ramach ubezpieczenia wykonawcy.  

K 

VII.7. KaŜdy śmigłowiec zostanie przekazany w miejscu odbioru ostatecznego 
z pełnymi instalacjami i z pełnym resursem godzinowym pomniejszonym 

K 
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o ilość godzin potrzebnych wykonawcy do wykonania niezbędnych prób 
w locie i jego dostarczenia oraz wykonanie szkolenia praktycznego 
personelu zamawiającego w powietrzu.  

VII.8. Dostarczone w ramach zamówienia wyposaŜenie, nie zabudowane na 
śmigłowcach, zestawy części zapasowych i zamiennych, narzędzia 
i aparatura kontrolno-pomiarowa, wyposaŜenie hangarowe i naziemne 
przekazane zostanie w opakowaniach typowych. 

K 

VII.9. W przypadku przebazowania śmigłowców, po odbiorze wstępnym, do bazy 
zamawiającego drogą powietrzną, pilot zamawiającego będzie uczestniczył 
w locie w składzie załogi (przejazd pilota do bazy wykonawcy na koszt 
i staraniem wykonawcy). 

K 

 
 
VIII.  WYMAGANIA W ZAKRESIE EKSPLOATACJI  
 

Lp. Opis wymagań WaŜność 
VIII.1.   Wszystkie dostarczone śmigłowce muszą być eksploatowane według stanu 

technicznego lub posiadać resurs techniczny minimum 30 lat/9000 godzin.  
K 

VIII.2.   Tam, gdzie jest to uzasadnione dopuszcza się eksploatację (agregatów, 
zespołów, urządzeń, itp.) według resursu. 

- 

VIII.3.   Urządzenia zabudowane na pokładzie oferowanego śmigłowca muszą 
zapewniać moŜliwość ich montaŜu na kaŜdym z pozostałych egzemplarzy 
dostarczonych śmigłowców, bez zastosowania indywidualnych elementów 
i urządzeń pośredniczących.  

K 

VIII.4.   Wykonawca musi przesłać do zamawiającego rekomendowaną listę części 
zamiennych RSPL (Recommended Spare Parts List) niezbędnych do 
prawidłowej eksploatacji śmigłowca, z określeniem cen poszczególnych 
części oraz parametrami MTBF (Mean Time Between Failure) i MTBR 
(Mean Time Between Removal).  

K 

VIII.5.   Asysta techniczna umoŜliwiająca bieŜące konsultacje i pomoc merytoryczną 
w rozwiązywaniu zaistniałych problemów technicznych, musi być osiągalna 
przez cały okres eksploatacji śmigłowców (kontakt telefoniczny/internet). 

K 

 
IX.  WYMAGANIA W ZAK RESIE OBSŁUGI NAZIEMNEJ 

 
Lp. Opis wymagań WaŜność 
IX.1.  W śmigłowcach, procedura spuszczania drenaŜy ze wszystkich 

wymagających tego punktów instalacji płynów technicznych, musi być 
uproszczona (łatwa do stosowania przez personel techniczny), a miejsca 
zbierania zdrenowanych substancji jednoznacznie oznaczone i łatwo 
rozpoznawalne, uniemoŜliwiające zanieczyszczenie środowiska.  

K 

IX.2.  Śmigłowiec musi być przystosowany do przechowywania na otwartej 
przestrzeni.  

K 

IX.3.  KaŜdy egzemplarz śmigłowca musi zostać dostarczony z: 
a) kompletem 1:1 wyposaŜenia naziemnego niezbędnego do bieŜącej 

(liniowej) eksploatacji śmigłowca oraz minimum 20 % zapas 
bezpieczników i Ŝarówek, kaŜdego typu (jednak nie mniej niŜ jedna 
sztuka kaŜdego typu), 

b) wszelkimi dodatkowymi urządzeniami, jeśli niezbędne są do spuszczania 
drenaŜy, 

c) wszystkimi elementami umoŜliwiającymi podnoszenie śmigłowca, wraz 
z wszelkimi elementami gniazd podnośników, elementów podwieszania 
śmigłowca, jeśli jest to konieczne w normalnej praktyce obsługowej 

K 
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(liniowej) z kompletnymi zestawami podnośników (w ilościach 
umoŜliwiających całkowite podniesienie śmigłowca do wszelkich 
przewidzianych w instrukcjach obsługi czynności obsługowych), 

d) urządzenie obsługowe stanowisko do prób funkcjonalnych instalacji 
hydraulicznej, jeśli instalacja hydrauliczna śmigłowca nie moŜe być 
obsługiwana technicznie (w zakresie obsługi liniowej), przy 
uruchomionych silnikach, 

e) kompletem pokrowców, pokryw i zabezpieczeń umoŜliwiających 
prawidłowe, przechowywanie śmigłowca na otwartej przestrzeni w zimie 
i w lecie, 

f) zestaw materiałów i części zapasowych jednorazowego uŜytku w ilości 
i asortymencie zapewniającym eksploatację śmigłowców w systemie 
planowych obsług liniowych przez okres 1500 (jeden tysiąc pięćset) 
godzin lotu bez dodatkowych zakupów, 

g) komplet materiałów mps (z wyłączeniem paliwa) zabezpieczających 
eksploatację śmigłowca w okresie pierwszego roku lub 300 godzin lotu, 

h) kompletnym systemem do przemieszczania śmigłowca po betonowej 
płycie lotniska, przez nie więcej niŜ 2 osobę, 

i) jednym, typowym, przewidzianym w certyfikacie typu, dodatkowym 
zbiornikiem paliwa. 

IX.4.  Wykonawca musi dostarczyć 1 komplet wyposaŜenia do wykonywania 
planowych obsług hangarowych i specjalnych, do poziomu 1500 godzin 
lotu/pracy, dostarczonych śmigłowców (jako całości, tj. płatowca, zespołu 
napędowego awioniki itp.), wynikających z terminarza obsług technicznych. 
Wykonawca musi załączyć listę wyposaŜenia. Komplet musi zostać 
dostarczony do wskazanej bazy zamawiającego przed dostawą pierwszego 
śmigłowca. Wraz z kompletem muszą być dostarczone materiały i części 
zapasowe jednorazowego uŜytku w ilości i asortymencie zapewniającym 
wykonanie na wszystkich dostarczonych śmigłowcach obsług hangarowych i 
specjalnych do poziomu minimum 300 godz. lotu/pracy i co najmniej jednej 
obsługi kaŜdego typu do poziomu 1500 godzin.  

K 

IX.5.  WyposaŜenie metrologiczne dostarczone ze śmigłowcem musi mieć 
określone terminy i zakresy sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej 
kontroli metrologicznej. 

K 

IX.6.  Przed dostawą pierwszego śmigłowca, musi być dostarczony elektroniczny 
program wspomagający obsługę techniczną. Program musi być 
zarejestrowany na uŜytkownika (jeśli jest to wymagane). Pod pojęciem 
„elektroniczny program wspomagający obsługę techniczną” naleŜy rozumieć 
oprogramowanie słuŜące do planowania i zarządzania obsługą techniczną 
(planową i nieplanową), tzw. Maintenance Management Programme lub 
Maintenance Assistance System. Oferent musi dostarczyć kopię programu 
wraz z certyfikatami legalności, wystawionymi na zamawiającego, oraz 
umoŜliwić aktywne korzystanie z tego programu przez cały okres 
eksploatacji śmigłowców. Oznacza to, Ŝe jeŜeli program wymaga korzystania 
z usług zewnętrznej firmy, to zamawiający musi od realizującego 
zamówienie otrzymać:  
a) kopię programu wraz z prawem jego uŜytkowania, 
b) specjalistyczne szkolenia pracowników zamawiającego, 
c) opłaconą przez oferenta subskrypcję na zmiany do oprogramowania, 
d) zapewnienie korzystania z systemu, w jakim funkcjonuje program. 

K 
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X. WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA EKSPLOATACJI 
 

Lp. Opis wymagań WaŜność 
X.1.  Urządzenia zabudowane na pokładzie oferowanego śmigłowca nie mogą 

stanowić zagroŜenia dla bezpieczeństwa w procesie obsługiwania 
i uŜytkowania. Urządzenia, do których niezbędny jest dostęp w trakcie pracy 
silników, muszą być tak umieszczone, aby nie naraŜać personelu na 
niebezpieczeństwo.  

K 

X.2.  Instalowane urządzenia i systemy muszą posiadać zabezpieczania przed 
przypadkowym włączeniem lub wyłączeniem.  

K 

X.3.  Podstawowe wymagania BHP oraz charakterystyczne cechy eksploatacji 
urządzeń muszą być podane w postaci napisów ostrzegawczych w języku 
polskim i angielskim, umieszczonych w widocznych miejscach urządzenia.  

K 

X.4.  Przez cały okres uŜytkowania śmigłowców musi być dostarczana pełna 
informacja, w języku polskim, o wszystkich zmianach mających na celu 
zwiększenie bezpieczeństwa wykonywanych lotów, podniesienia walorów 
uŜytkowych śmigłowców oraz wyrobów kompletujących lub usprawnienia 
ich obsługi technicznej.  

K 

 
XI.  WYMAGANIA W ZAKRESIE DOKUMENTACJI  

 
Lp. Opis wymagań WaŜność 
XI.1.  Wykonawca musi dostarczyć pełną dokumentację, w języku polskim, 

pozwalającą na realizacje wszystkich czynności eksploatacyjnych 
i obsługowych w ilościach podanych poniŜej, objętych pełną subskrypcją na 
cały okres eksploatacji. O ile nie jest to określone poniŜej dokumentacja 
musi być dostarczona wraz z dostawą pierwszego śmigłowca. KaŜdy 
komplet dostarczonej dokumentacji musi się składać minimum z: 

K 

XI.1.1.  WZORCE INSTRUKCJI UśYTKOWANIA W LOCIE (Rotorcraft Flight 
Manual lub dokument równowaŜny) - w 2 (dwóch) egzemplarzach, w 
kompletacji zawierającej wszystkie opcjonalne rozdziały instrukcji dla 
oferowanej wersji śmigłowca (pełne, aktualne wydanie), w angielskiej 
wersji językowej (jako Master Copy). Te egzemplarze instrukcji nie będą 
przypisane do Ŝadnego konkretnego egzemplarza śmigłowca. Zamawiający 
złoŜy jeden egzemplarz do polskiej Władzy Lotniczej właściwej dla 
lotnictwa państwowego jako wzorzec, drugi zachowa jako wzorzec dla 
zarządzania zdatnością do lotu floty śmigłowców. Wykonawca zapewni, Ŝe 
posiadacz certyfikatu typu śmigłowca obejmie oba egzemplarze instrukcji 
pełną, nieodpłatną obsługą zmian przez cały okres uŜytkowania typu 
śmigłowca u zamawiającego.  

K 

XI.1.2.  INSTRUKCJE UśYTKOWANIA W LOCIE – 3 szt. w języku polskim i 3 
szt. w języku angielskim. 
Z kaŜdym śmigłowcem muszą być dostarczone po 1 szt. w języku 
angielskim, zatwierdzona przez EASA lub Władzę Lotniczą kraju 
certyfikacji oraz 1 szt. przetłumaczona na język polski i autoryzowana przez 
producenta. Egzemplarze IUwL muszą być kompletne i zaktualizowane na 
dzień dostawy. Dostarczone instrukcje muszą składać się wyłącznie z tych 
części, które dotyczą konfiguracji danego śmigłowca. Muszą być objęte 
pełną obsługą obowiązkowych zmian do momentu wycofania danego 
egzemplarza z eksploatacji u zamawiającego.  

K 

XI.1.3.  LISTA KONTROLNA PILOTA (Checklist) – 6 szt. w języku polski  
Z kaŜdym śmigłowcem muszą być dostarczona po 2 szt. list kontrolnych 
pilota (Checklist) objęte pełną obsługą zmian na okres eksploatacji 

K 
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śmigłowców u zamawiającego, zagwarantowaną odpowiednimi zapisami 
w umowie.  

XI.1.4.  INSTRUKCJE i KATALOGI OBSŁUGI TECHNICZNEJ, w następującej 
kompletacji: 
a) Instrukcje Obsługi Technicznej (Maintenance Manual) – 4 szt. w wersji 

papierowej i jedna w wersji elektronicznej w języku polskim oraz 1 szt. 
w wersji papierowej w języku angielskim, 

b) Instrukcja Serwisowania – o ile występuje 4 szt. w wersji papierowej i 
jedna w wersji elektronicznej w języku polskim oraz 1 szt. w wersji 
papierowej w języku angielskim, 

c) Instrukcja remontów śmigłowca (Overhaul Manual) - 4 szt. w wersji 
papierowej i jedna w wersji elektronicznej w języku polskim oraz 1 szt. 
w wersji papierowej w języku angielskim, 

d) Instrukcje Obsługi Technicznej Silników (Engine Maintenance Manual - 
4 szt. w wersji papierowej i jedna w wersji elektronicznej w języku 
polskim oraz 1 szt. w wersji papierowej w języku angielskim, 

e) Instrukcje Obsługi Technicznej Przekładni (Gearbox Maintenance 
Manual) - 4 szt. w wersji papierowej i jedna w wersji elektronicznej w 
języku polskim oraz 1 szt. w wersji papierowej w języku angielskim, 

f) Instrukcje Obsługi Technicznych komponentów wyposaŜenia 
(Component Maintenance Manual), w tym pełnej awioniki - 4 szt. w 
wersji papierowej i jedna w wersji elektronicznej w języku polskim oraz 
1 szt. w wersji papierowej w języku angielskim, 

g) Ilustrowane Katalogi Części Zamiennych (Illustrated Spare Parts 
Catalog) płatowca, silnika, przekładni i inne jeśli występują - 4 szt. w 
wersji papierowej i jedna w wersji elektronicznej w języku polskim oraz 
1 szt. w wersji papierowej w języku angielskim, 

h) Katalog Schematów Elektrycznych (Wiring Manual) - 4 szt. w wersji 
papierowej i jedna w wersji elektronicznej w języku polskim oraz 1 szt. 
w wersji papierowej w języku angielskim, 

i) Instrukcja Napraw Strukturalnych (Structural Repair Manual) - 2 szt. 
w wersji papierowej i jedna w wersji elektronicznej w języku polskim i 1 
szt. w wersji papierowej w języku angielskim, 

j) pełny zestaw Biuletynów Serwisowych posiadaczy certyfikatów typu 
i STC (Supplemental Type Certificate) śmigłowca i producentów 
zabudowanych na nim silników i komponentów - 4 szt. w wersji 
papierowej i jedna w wersji elektronicznej (o ile występuje) w języku 
polskim oraz 1 szt. w wersji papierowej w języku angielskim, 

k) pełny zestaw listów i informacji serwisowych posiadaczy certyfikatów 
typu i STC śmigłowca, silników i komponentów wraz z ich wykazem - 4 
szt. w wersji papierowej i jedna w wersji elektronicznej (o ile występuje) 
w języku polskim oraz 1 szt. w wersji papierowej w języku angielskim, 

l) Instrukcja WaŜenia i WywaŜania (Weight & Balance Manual) - jeśli 
występuje jako osobny dokument, musi zostać dostarczona w 4 
kompletach. (2 szt. wersji papierowej i 1 szt. elektronicznej w języku 
polskim oraz 1 szt. w wersji papierowej w języku angielskim). 

m)  inne niezbędne dokumenty i dane obsługowe umoŜliwiające obsługę 
śmigłowców do wymaganego poziomu określonego w punkcie XII.2.4.  

K 

XI.2.  Główna lista wyposaŜenia minimalnego (Master Minimum Equipment List - 
MMEL), zgodna z przepisami uznanymi przez EASA (European Aviations 
Safety Agency) musi zostać dostarczona w 2 egzemplarzach w języku 
polskim oraz 1 szt. w języku angielskim. 

K 
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XII.  WYMAGANIA W ZAKRESIE SZKOLENIA  
 
Lp. Opis wymagań WaŜność 
XII.1.  SZKOLENIA PILOTÓW   
XII.1.1. Szkolenia muszą odbywać się w języku polskim. K 
XII.1.2. Wymagane jest przeszkolenie 10 pilotów do poziomu wykonywania lotów 

w warunkach IFR w dzień i w nocy w załodze 1 osobowej, w tym: 
- przed dostawą pierwszego śmigłowca - 4 pilotów do uzyskania uprawnień 
instruktora szkolącego do IFR Type Rating (IRI). 

- przed dostawą trzeciego śmigłowca - 6 pilotów. 

K 

XII.1.3. Szkolenie teoretyczne musi obejmować pełną, charakterystyczną dla 
dostarczanych śmigłowców konfigurację. Szkolenie praktyczne winno 
odbyć się na śmigłowcach przeznaczonych dla zamawiającego lub 
śmigłowcach o konfiguracji zbliŜonej do nich. 

K 

XII.1.4. Szkolenie praktyczne i teoretyczne, do wykonywania lotów IFR w dzień 
i w nocy w załodze jednoosobowej, zostanie przeprowadzone 
w wymaganym wymiarze godzin umoŜliwiającym ubieganie się 
o uzyskanie wpisu uprawnienia typu i uprawnienia IFR w licencji 
zawodowej pilota. 

K 

XII.1.5. Wszelkie koszty związane ze szkoleniem pokryje wykonawca.  K 
XII.2.  SZKOLENIA MECHANIKÓW   
XII.2.1. Szkolenia muszą odbywać się w języku polskim. K 
XII.2.2. Wymagane jest przeszkolenie „na typ” 15 mechaników, w pełnym zakresie 

obejmującym specjalności: płatowiec, silniki i awionikę (w zakresie 
kategorii B 1.3 i B 2 licencji Part 66), w tym: 
- przed dostawą pierwszego śmigłowa - 6 mechaników,  
- przed dostawą trzeciego śmigłowca - 9 mechaników. 

K 

XII.2.3. Wymagane jest przeszkolenie „na typ”, przed dostawą pierwszego 
śmigłowca, 4 (czterech) inŜynierów nadzoru obsługi technicznej, w pełnym 
zakresie obejmującym specjalności: płatowiec, silniki i awionikę (w 
zakresie kategorii C licencji Part 66). 

K 

XII.2.4. Zakres szkolenia musi obejmować wszelkie czynności przewidywane 
programem obsługi liniowej i hangarowej oraz inne umoŜliwiające obsługę 
do poziomu minimum 1500 godzin we wszystkich specjalnościach. 

K 

XII.2.5. Dla pierwszych dwu śmigłowców w okresie 24 miesięcy od daty ich 
przyjęcia, wszystkie planowane obsługi hangarowe śmigłowców wraz z ich 
pełnym wyposaŜeniem (w tym silników i przekładni), zgodnych 
z wytycznymi pełnej obowiązującej w tym okresie dokumentacji 
technicznej, muszą zostać wykonane w autoryzowanym przez producenta 
śmigłowca, warsztacie obsługowym, zatwierdzonym wg Part 145 
(maintenance shop).  
W trakcie ww. obsług musi być zapewniony czynny udziału po dwóch 
przedstawicieli obsługi technicznej uŜytkownika, w ramach uzyskiwania 
przez nich praktyki obsługowej. Fakt uzyskiwania praktyki obsługowej ww. 
pracowników w procesie obsługowym musi zostać po jej odbyciu 
potwierdzona stosownym poświadczeniem pisemnym, zawierającym 
szczegółowy opis zdobytej praktyki, wydanym przez odpowiedni personel 
organizacji obsługowej. 

K 

XII.3.  INNE SZKOLENIA   
XII.3.1. Wymagane jest przeszkolenie teoretyczne i praktycznie z uŜytkowania 

i obsługi zabudowanego na śmigłowcach wyposaŜenia specjalistycznego 
(SOL, reflektor, wciągarka pokładowa, głośniki, węzły desantowe) 
- 10 operatorów. Szkolenie praktyczne nie obejmuje szkolenia w locie.  

K 
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XIII.  WARUNKI GWARANCJI  

 
Lp. Opis wymagań WaŜność 
XIII.1.   Śmigłowiec wraz z wszelkim wyposaŜeniem przejmowanym protokołem 

odbioru ostatecznego podlega gwarancjom. 
K 

XIII.2.   Śmigłowiec i jego wyposaŜenie (w tym zespół napędowy, sprzęt specjalny, 
sprzęt obsługowy oraz inny sprzęt dostarczony w ramach umowy) objęty 
będzie gwarancją w okresie minimum 600 godz. pracy lub 24 miesiące 
bezpośredniej eksploatacji. Wyjątek stanowi system SOL. 

K 

XIII.3.   Przez cały okres gwarancji wykonawca zobowiązuje się do utrzymania 
ciągłej sprawności technicznej sprzętu, tzn. czas usunięcia niesprawności nie 
moŜe przekraczać 72 godziny od jej zgłoszenia.  

K 

XIII.4.   Gwarancją objęta będzie równieŜ powłoka lakiernicza. K 
XIII.5.   Gwarancja obejmuje równieŜ urządzenia nabyte lub naprawiane 

u kooperantów.  
K 

XIII.6.   KaŜdy przestój śmigłowca powyŜej 72 godzin powstały z przyczyn 
niezawinionych przez uŜytkownika skutkował będzie przedłuŜeniem okresu 
gwarancji o czas postoju i naliczeniem kar umownych.  

K 

 
ZAŁĄCZNIKI: 2 na 10 str. 
Załącznik Nr 1 - Wymagania w zakresie systemu obserwacji lotniczej (SOL) – na 9 str., 
Załącznik nr 2 - Wymagania w zakresie instalacji policyjnej łączności radiowej – na 1 str. 
 


