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ZAŁĄCZNIK Nr 2 
do projektu umowy  

sprawa 240/Cmt/07/AS 

CECHY I KONFIGURACJA 

I. KaŜdy dostarczony śmigłowiec: 
I.1. W wersji podstawowej (bazowej, bez sprzętu specjalnego):  

I.1.a) jest certyfikowany do wykonywania lotów wg przepisów IFR w dzień i w nocy 
z załogą 1 i 2 pilotów i posiada certyfikat typu nr ............ (EASA Type Certificate 
lub Type Certificate transferred to EASA)  

I.1.b) spełnia wymogi Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1702/2003 Part 21 Podczęść 
I oraz specyfikacji certyfikacyjnej CS 36 („Certification Specifications for Aircraft 
Noise CS-36”) i posiada certyfikat nr ......... 

I.1.c) posiada instalacje, urządzenia, i sprzęt specjalny spełniające przepisy ........... 
(wpisać przepisy budowy CS 27 lub CS 29 oraz CS ETSO (europejskie standardy techniczne) lub 

równowaŜne.)  

I.2. W wersji dostosowanej do potrzeb zamawiającego 

I.2.a) w odniesieniu do wyposaŜenia i sprzętu specjalnego dostosowującego 
śmigłowiec bazowy do wymagań zamawiającego proces uzyskania wymaganych 
zatwierdzeń będzie 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).  

I.2.b) o fakcie uzyskania powyŜszych zatwierdzeń, wykonawca zawiadomi 
zamawiającego przed dostawą pierwszego śmigłowca a do zawiadomienia dołączy 
kopie dokumentów poświadczających uzyskanie stosownych zatwierdzeń.  

I.2.c) 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 r.) 

II.  Dostarczone śmigłowce będą: 

II.1 Posiadać dokumenty niezbędne do ich zarejestrowania w rejestrze statków powietrznych 
lotnictwa słuŜb porządku publicznego, w tym dla kaŜdego śmigłowca w szczególności: 

II.1.a) Certyfikat Typu statku powietrznego, uznany przez polskie władze lotnicze 
(tylko dla pierwszego śmigłowca), 

II.1.b) Świadectwo Zdatności do Lotów statku powietrznego wydane przez 
Państwowy Nadzór Lotniczy, 

II.1.c) druk „EASA Form 52” dla śmigłowców pochodzących z Unii Europejskiej lub 
Eksportowe Świadectwo Zdatności do Lotu dla śmigłowców wyprodukowanych 
w krajach spoza Unii Europejskiej, 

II.1.d) protokół prób w locie, 

II.1.e) świadectwa zgodności (świadectwa homologacji) radiostacji lotniczych, 

II.1.f) oświadczenie producenta dotyczące objęcia statku powietrznego 
z wyposaŜeniem, bezpłatną dystrybucją biuletynów i listów serwisowych lub innych 
informacji w języku polskim, 
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II.1.g) indywidualne dokumenty (np. metryki) zabudowanych przyrządów, urządzeń, 
wyrobów, wyposaŜenia.  

II.1.h) dokument potwierdzający spełnienie wymogów Rozporządzenia Komisji (WE) 
Nr 1702/2003 Part 21 Podczęść I oraz specyfikacji certyfikacyjnej CS 36 
(„Certification Specifications for Aircraft Noise CS-36”). 

II.2 Spełniać poniŜsze wymagania: 
II.2.1. W zakresie osiągów  

II.2.1.a) kaŜdy śmigłowiec, w konfiguracji bez wyposaŜenia specjalnego będzie 
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. 

II.2.1.b) kaŜdy śmigłowiec będzie mieć maksymalną masę startową (MTOW) nie 
większą niŜ 3 500 kg. KaŜdy śmigłowiec będzie mieć moŜliwość zabrania 
następującej liczby osób na pokład: 
− w konfiguracji patrolowo- poszukiwawczej – 2 pilotów, 1 operator SOL oraz 

minimum 3 pasaŜerów, 
− w konfiguracji pasaŜersko - transportowej – 2 pilotów i minimum 6 pasaŜerów, 

II.2.1.c) kaŜdy śmigłowiec będzie mieć moŜliwość przewoŜenia uŜytecznego ładunku 
wewnętrznego o minimalnym cięŜarze - 800 kg, 

II.2.1.d) kaŜdy śmigłowiec będzie dostosowany do zabudowy urządzenia do 
zewnętrznego podwieszenia ładunku o minimalnym udźwigu - 800 kg, 

II.2.1.e) kaŜdy śmigłowiec w konfiguracji bez wyposaŜenia specjalnego będzie mieć 
prędkość przelotową, przy której uzyskuje się maksymalny zasięg nie mniejszą niŜ 
220 km/h, 

II.2.1.f) kaŜdy śmigłowiec w konfiguracji bez wyposaŜenia specjalnego będzie mieć 
zasięg co najmniej 500 km, bez zbiorników dodatkowych i zachowaniem rezerwy 
paliwa na 20 min. lotu,  

II.2.1.g) kaŜdy śmigłowiec w konfiguracji bez wyposaŜenia specjalnego będzie miał 
długotrwałość lotu nie krótszą niŜ 2,5 godziny (bez zbiorników dodatkowych 
i zachowaniem rezerwy paliwa na 20 min. lotu), 

II.2.1.h) kaŜdy śmigłowiec będzie miał zakres temperatur uŜytkowania zawierający się 
co najmniej w przedziale od -250c do +400c, 

II.2.1.i) kaŜdy śmigłowiec będzie mógł być uŜytkowany przy prędkości wiatru co 
najmniej 15 m/s. 

II.2.2. w zakresie konstrukcji i wyposaŜenia: 
II.2.2.a) boczne drzwi po obu stronach kabiny pasaŜerskiej muszą być przesuwne, 

a śmigłowiec dopuszczony do lotu z drzwiami odsuniętymi. 
II.2.2.b) śmigłowiec musi posiadać zamykane na klucz zamki drzwi i zewnętrzne luki 

bagaŜników. 
II.2.2.c) wzory materiałów pokrywających ściany kabin, podłogi, sufitu, pokrycie foteli 

i ich moŜliwa kolorystyka zostaną przedstawione do akceptacji zamawiającemu. 
II.2.2.d) 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.  
II.2.2.e) kabiny i oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne muszą być przystosowane do 

wykorzystania systemu noktowizji NVG (generacji minimum III z autogaing’iem 
klasa B zgodnie z normą MIL STD-3009). 
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II.2.2.f) w przedziale pasaŜerskim śmigłowiec musi być wyposaŜony w pojemniki/ 
kieszenie do przechowywania dokumentacji pokładowej i map. 

II.2.2.g) śmigłowiec musi być wyposaŜony w oszklenie kabiny zabezpieczające załogę 
i pasaŜerów przed silną operacją promieni słonecznych.  

II.2.2.h) śmigłowiec musi posiadać system wentylacji i ogrzewania zapewniający dobrą 
widoczność i komfort termiczny załodze w zakresie dopuszczalnych do eksploatacji 
warunków atmosferycznych. 

II.2.2.i) śmigłowiec musi posiadać wyposaŜenie umoŜliwiające lądowanie na pokrywie 
śnieŜnej oraz na podłoŜu o niskiej nośności. 

II.2.2.j) śmigłowiec musi posiadać hamulec wirnika nośnego.  
II.2.2.k) śmigłowiec musi posiadać system cięcia napowietrznych przewodów (Wire 

Strike Protection System). 
II.2.2.l) śmigłowiec musi być wyposaŜony w oświetlenie części bagaŜowej. 
II.2.2.m) śmigłowiec musi być wyposaŜony w system wykrywania poŜaru w przedziale 

napędowym. 
II.2.2.n) śmigłowiec musi być wyposaŜony w system kontroli opiłkowania w zespole 

napędowym. 
II.2.2.o) śmigłowiec musi być wyposaŜony w system zabezpieczania bagaŜu i ładunku 

przed przemieszczaniem. 
II.2.2.p) wszystkie siedzenia (fotele), w tym siedzenie operatora, 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: 
− siedzenia operatora i pasaŜerów muszą posiadać mocowania umoŜliwiające ich 

szybki montaŜ i demontaŜ; 
− siedzenia pilotów i operatora muszą posiadać bezwładnościową uprząŜ biodrowo 

– barkową; 
− na siedzeniach pasaŜerów dopuszcza się bezwładnościowy pas biodrowy lub 

ukośny; 
− wszystkie uprzęŜe i pasy muszą mieć jeden punkt zwalniania. 

II.2.2.q) 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. 

II.2.2.r) 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. 

II.2.2.s) 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. 

II.2.2.t) 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.  
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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 umoŜliwiającym 
odczyt i zapis. 

II.2.2.u) ponadto śmigłowiec musi być wyposaŜony w następujące urządzenia 
pilotaŜowe i radiowo-nawigacyjnego: 
− autopilot trzykanałowy,  
− 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, 

− 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, 

− radar antyprzeszkodowy, 
− transponder z modem S i enkonderem wysokości, 
− nadajnik ratowniczy ELT (uruchamiany samoczynnie na skutek wstrząsu). 

II.2.2.v) śmigłowiec musi posiadać, zintegrowany z tablicą przyrządów i systemem 
SOL, system GPS z systemem Moving Map o parametrach:  
− tryb mapy kolorowej, 
− moŜliwość „wczytania” przez uŜytkownika mapy rastrowej (np. zeskanowanej 

z komputera PC), 
− moŜliwość wprowadzenia przez uŜytkownika danych minimum 1 000 punktów 

uŜytkownika, 
− moŜliwość przegrywania przez uŜytkownika danych punktów uŜytkownika (np. 

z komputera PC), 
− baza danych na Polskę i kraje sąsiadujące z subskrypcją opłacaną na cały okres 

gwarancji. 
II.2.2.w) 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.  

II.2.2.x) konstrukcja śmigłowca musi zapewniać moŜliwość odłączenie (odcięcia) 
w czasie zawisu, lin desantowych, mocowanych na węzłach desantowych oraz liny 
wciągarki (dźwigu), przez osobę będącą na pokładzie śmigłowca. 

II.2.2.y) 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.  

II.2.2.z) 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. 

II.2.2.aa) śmigłowiec musi być wyposaŜony w apteczkę spełniającą normy JAR OPS 3. 

III.  KaŜdy dostarczony śmigłowiec musi mieć moŜliwość zastosowania w konfiguracji:  
III.1  patrolowo - poszukiwawczej, wyposaŜonej w: 

III.1.a) układ noktowizji, 
III.1.b) system łączności policyjnej, 
III.1.c) system obserwacji lotniczej (SOL), 
III.1.d) reflektor olśniewający, 
III.1.e) 2 głośniki zewnętrzne (megafony),  
III.1.f)  węzły desantowe, 
III.1.g) dźwig (wciągarkę),  
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III.1.h) fotel operatora SOL 
III.1.i)  siedzenia dla minimum 3 pasaŜerów, 
III.1.j)  lampa typu KOJAK, 
III.1.k) wyposaŜenie umoŜliwiające lądowanie na pokrywie śnieŜnej oraz na podłoŜu 

o niskiej nośności. 

III.2  pasaŜersko - transportowej, wyposaŜonej w: 
III.2.a) układ noktowizji, 
III.2.b) system łączności policyjnej, 
III.2.c) węzły desantowe, 
III.2.d) i dźwig (wciągarkę),  
III.2.e) siedzenia do przewozu minimum 6 pasaŜerów lub system mocowania ładunku 

wewnątrz śmigłowca, 
III.2.f)  lampa typu KOJAK, 
III.2.g) wyposaŜenie umoŜliwiające lądowanie na pokrywie śnieŜnej oraz na podłoŜu 

o niskiej nośności. 

III.3  sprzęt specjalny, nie wchodzący w skład integralnej konstrukcji śmigłowca, tj.: elementy 
zewnętrzne systemu SOL, reflektor olśniewający, głośniki zewnętrzne, wciągarka, 
siedzenia pasaŜerów, elementy systemu mocowania ładunku, lampa typu KOJAK, będą 
dostosowane do montaŜu i demontaŜu, a śmigłowiec moŜe być uŜytkowany bez tych 
elementów. 

IV.  KaŜdy dostarczony śmigłowiec będzie:  
IV.1. pomalowany wg wzorców dostarczonych przez zamawiającego przy czym jakość uŜytych 

farb i malowania będzie zabezpieczyć trwałość powłoki do czasu obsługi strukturalnej 
(remontu głównego). 

IV.2. miał oznaczone drogi ewakuacyjne i wyjścia ewakuacyjne dla załogi i pasaŜerów. 
IV.3. miał wszystkie, istotne ze względów bezpieczeństwa lotu lub obsługi, napisy 

informacyjne i ostrzegawcze w kabinie pilotów w języku polskim a w przedziale 
pasaŜerskim i na kadłubie w języku polskim i angielskim. 

IV.4. miał końcówki łopat wirnika nośnego i śmigła ogonowego oraz inne niebezpieczne 
elementy konstrukcji śmigłowca pomalowane na jaskrawe, widoczne w kaŜdych 
warunkach oświetleniowych kolory. 

IV.5. miał podstawowe wymagania BHP oraz charakterystyczne cechy eksploatacji urządzeń 
podane w postaci napisów ostrzegawczych w języku polskim i angielskim, 
umieszczonych w widocznych miejscach urządzenia. 

IV.6. miał wszelkie napisy i oznaczenia naniesione wg wzorów uzgodnionych 
z zamawiającym.  

V. KaŜdy dostarczony śmigłowiec będzie: 
V.1. eksploatowany według stanu technicznego/ posiadał resurs techniczny ∗......... (wpisać 

przy wymogu minimalnym 30 lat/9000 godzin.)  
V.2. miał zabudowane urządzenia zapewniające moŜliwość ich montaŜu na kaŜdym 

z pozostałych egzemplarzy dostarczonych śmigłowców, bez zastosowania 
indywidualnych elementów i urządzeń pośredniczących.  

V.3. miał tak zabudowane urządzenia, Ŝe nie będą one stanowić zagroŜenia dla 
bezpieczeństwa w procesie obsługiwania i uŜytkowania a urządzenia, do których 
niezbędny jest dostęp w trakcie pracy silników, będą tak umieszczone, aby nie naraŜać 
personelu na niebezpieczeństwo.  

V.4. urządzenia i systemy posiadające zabezpieczania przed przypadkowym włączeniem lub 
wyłączeniem.  

                                                           
∗ - w umowie zostanie wpisany tekst odpowiadający wybranemu śmigłowcowi.  


