
SOL i reflektor   Załącznik nr 3  
do projektu umowy   

 

zał. nr 3 SOL i reflektor, umowa nr .....................  1/9 

ZAŁĄCZNIK NR 3  
do projektu umowy 

sprawa 240/Cmt/07/AS 

SYSTEM OBSERWACJI LOTNICZEJ (SOL) 

(w tym reflektor olśniewający) 

1. KONFIGURACJA SYSTEMU  

1.1 Platforma optoelektroniczna 
W skład zintegrowanej platformy optoelektronicznej wchodzi: 
1.1. a) stabilizowana Ŝyroskopowo głowica obserwacyjna, umoŜliwiająca przemieszczanie się 

w azymucie i elewacji, 
1.1. b) kamera termowizyjna, 
1.1. c) kolorowa kamera TV, 
1.1. d) dalmierz laserowy, 
1.1. e) sensor pomiaru połoŜenia (np. GPS lub inny typ) (moŜe być zamontowany poza 

platformą). 

1.2 Reflektor olśniewający, szperacz SX-16 (lub równowaŜny) 
Reflektor szperacz SX-16 (lub równowaŜny) i jego główne elementy: 
1.2 a) zespół reflektora, 
1.2 b) pulpit sterowania, 
1.2 c) blok zasilająco – połączeniowy.  

1.3 Blok sterowania, wizualizacji i rejestracji 
W skład wchodzić będą: 
1.3 a) blok elektroniki sterujący pracą urządzeń, 
1.3 b) konsola operatora, 
1.3 c) monitor operatora, 
1.3 d) monitor pilota, 
1.3 e) cyfrowy pokładowy rejestrator sygnału. 

1.4 Nadajnik do łączności bezprzewodowej 

1.5 Odbiornik do łączności bezprzewodowej 

2. WYMAGANIA TECHNICZNE  

2.1 Wymagania ogólne 
2.1 a) system powinien umoŜliwić prowadzenie skutecznej obserwacji z powietrza celów 

naziemnych w warunkach nocnych (kamera termowizyjna) i dziennych (kamera TV), 
pomiar odległości do obserwowanych obiektów, oraz pomiar połoŜenia obiektu 

powietrznego, na którym zamontowano system. System powinien równieŜ opcjonalnie 

zapewnić moŜliwość transmisji informacji z sensorów do centrum naziemnego.  
2.1 b) system powinien umoŜliwiać oświetlenie obserwowanych obiektów przez 

ww. reflektor.  
2.1 c) system powinien być przystosowany do pracy przez operatora w goglach 

noktowizyjnych (NVG compatability). 
2.1 d) system powinien zapewnić, co najmniej 5 godzin pracy ciągłej.  
2.1 e) system powinien spełniać wymagania środowiskowe normy MIL-STD-810F. 
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2.2 Wymagania dotyczące zintegrowanej platformy optoelektronicznej 

2.2 a) platforma musi zapewniać obserwację w ciągłym zakresie kątów n⋅360° (nieskończona 

ilość obrotów). 
2.2 b) platforma musi zapewniać obserwację w kącie podniesienia w zakresie nie mniejszym 

niŜ –100 º÷ +10 º. 
2.2 c) platforma musi zapewniać pomiar kątów nakierowania głowicy w pionie i poziomie 

z dokładnością nie większą niŜ 0,1 º i wizualnie przedstawiona na ekranie pilota 
i operatora. 

2.2 d) platforma musi zapewniać stabilizację mechaniczną sensorów. Poziom stabilizacji 

głowicy, mierzony metodą rms, musi być nie większy niŜ 30 µrad. 
2.2 e) platforma musi zapewniać moŜliwość ręcznego sterowania z konsoli operatora. 
2.2 f) platforma musi mieć regulowaną prędkość naprowadzania głowicy w pionie 

i poziomie, co najmniej w zakresie 0÷40º/s na wąskim polu widzenia kamery.  
2.2 g) układ napędowy platformy musi zapewniać płynną regulację prędkości naprowadzania 

w płaszczyźnie poziomej i pionowej umoŜliwiającą śledzenie obiektów. 

2.3 Wymagania dotyczące kamery termowizyjnej 
2.3 a) rozdzielczość detektora minimum 640x480. 
2.3 b) czas uruchomienia kamery nie moŜe być dłuŜszy niŜ 8 minut przy temperaturze 

otoczenia 20ºC. 
2.3 c) widmowy zakres pracy detektora: obszar MWIR (3÷5 µm) lub LWIR(8-14,5 µm). 

Dopuszczalna jest praca w podzakresach ww. zakresów. 
2.3 d) kamera musi być wyposaŜona w obiektyw o skokowej zmianie pola widzenia (co 

najmniej 3 pola widzenia) lub obiektyw zoom umoŜliwiające zmianę pola widzenia 

w co najmniej następującym przedziale: 
− szerokie pole widzenia (WFOV): 20 º (w poziomie), 
− wąskie pole widzenia (NFOV): 1,4 º (w poziomie). 

2.3 e) kamera musi zapewnić płynne przejście z szerokiego na średnie/wąskie pole widzenia 

z zachowaniem ostrości obrazu przy zmianie pola widzenia. To samo dotyczy 

wymagań na kamery z obiektywem typu zoom.  
2.3 f) czas przełączenia pól widzenia nie moŜe przekraczać 0,5 s. 
2.3 g) rozbieŜność osi optycznych po zmianie pola widzenia nie moŜe być większa niŜ 0,25º. 
2.3 h) zakres regulacji ostrości: nie mniej niŜ od 20 m do nieskończoności (przy WFOV). 
2.3 i) wartości MRTD dla dowolnego pola widzenia w przedziale od 1º do 20º pomierzone 

zgodnie z normą NATO STANAG No. 4349 "Measurement of the minimum 

resolvable temperature difference (MRTD) of thermal cameras" przy temperaturze 
otoczenia 20 ºC ± 2 ºC muszą spełniać wymagania określone w Tabeli 1. 
Tabela 1 

Częstość przestrzenna [mrad
-1] MRTD [mK] 

0.3×(2.2º/VFOV)  <15 
0.8×(2.2º/VFOV) <20 
2.5×(2.2º/VFOV) <50 
4×(2.2º/VFOV) <90 
7×(2.2º/VFOV) <220 
8.3×(2.2º/VFOV <420 

gdzie VFOV jest poziomym  polem widzenia kamery (w stopniach). 
2.3 j) wymagania na MRTD dotyczą pełnego pola widzenia kamery (obraz testu moŜe być 

ulokowany zarówno w centrum jak i na skrajach pola widzenia)  
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2.4 Wymagania dotyczące kolorowej kamery TV  
2.4 a) kamera musi zapewniać skuteczną identyfikację w warunkach dziennych obiektów 

takich jak twarze osób, znaków rejestracyjnych samochodu przy dobrej widoczności 

w stabilnym locie na wysokości 200 m nad terenem i kącie patrzenia głowicy 45º.  
2.4 b) kamera pracując w wąskim pola widzenia ma umoŜliwić rozróŜnienie pasków testu 

USAF1951 o częstości co najmniej 14 mrad
-1.  

2.4 c) kamera musi być wyposaŜona w obiektyw o skokowej zmianie pola widzenia (co 

najmniej 3 pola widzenia) lub obiektyw zoom umoŜliwiające zmianę pola widzenia 

w co najmniej przedziale zmian kąta pola widzenia od 2º do 20º (pole widzenia 
w poziomie). 

2.4 d) kamera musi zapewniać generację kolorowego obrazu przy minimalnym oświetleniu 

1 lux. 
2.4 e) kamera musi zapewniać wierne odtworzenie kolorów obserwowanych obiektów 

obserwowanych w warunkach dziennych przy oświetleniu o temperaturze barwowej 

w przedziale od 3000K do 8000K (wszystkie barwy testu ośmiokolorowego (czarny, 

biały, czerwony, zielony, niebieski, Ŝółty, purpurowy, turkusowy) muszą być 

poprawnie rozpoznane przez obserwatora). 
2.4 f) rozbieŜność osi optycznej kamery termowizyjnej w wąskim polu widzenia względem 

osi optycznej kamery TV nie moŜe być większa od 0,5º. 
Uwaga: dopuszcza się system, w którym występują dwie kamery TV spełniające jako 

całość wymagania na kamerę. 
2.5 Wymagania dotyczące reflektora olśniewającego, szperacza SX-16 (lub równowaŜnego) 

2.5 a) reflektor musi zapewniać zdalne sterowanie w pionie i poziomie oraz ogniskowaniem 

strumienia światła w locie. 
2.5 b) reflektor musi być wyposaŜony w filtr umoŜliwiający współpracę z NVG. 
2.5 c) reflektor musi zapewniać poprzez specjalny interfejs sprzęŜenie z głowicą 

obserwacyjną.  
2.5 d) reflektor musi być zasilany z sieci pokładowej. 
2.5 e) konsola sterowania reflektorem musi być wyposaŜony w system podświetlenia 

umoŜliwiający pracę w nocy. 
2.5 f) charakterystyka oświetlenia reflektora: 

- natęŜenie światła w piku 30 milionów kandeli, 
- szerokość strumienia światła 4-20º (zdalne ogniskowanie). 

2.5 g) reflektor musi zapewniać sterowanie z moŜliwością wyboru przez pilota dowódcę 

załogi następujących opcji: 
- zintegrowane z ruchem głowicy, 
- autonomiczne z konsoli operatora, 
- autonomiczne z konsoli dowódcy załogi, równieŜ przy wyłączonej głowicy 

optoelektronicznej, 
- autonomiczne z konsoli drugiego pilota, równieŜ przy wyłączonej głowicy 

optoelektronicznej. 

2.6 Wymagania dotyczące dalmierza laserowego 
2.6 a) dalmierz powinien pracować w zakresie bezpiecznym dla oczu. 
2.6 b) dalmierz powinien umoŜliwić pomiar odległości śmigłowiec – obserwowany obiekt 

w zakresie, co najmniej od 100 m do 6000 m. 
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2.7 Wymagania dotyczące sensora pomiaru połoŜenia 
2.7 a) sensor powinien umoŜliwić pomiar połoŜenia śmigłowca z dokładnością nie gorszą 

niŜ  5°. 
2.7 b) współrzędne śmigłowca muszą być zobrazowane na ekranie monitora pilota 

i obserwatora. 

2.8 Wymagania dotyczące bloku sterowania i wizualizacji 
2.8.1 Wymagania ogólne: 

2.8.1 a) blok musi zapewnić, co najmniej wizualizację dla obserwatora i pilota: 
− obrazów z kamery termowizyjnej i kolorowej kamery TV, 
− czasu rzeczywistego, 
− pozycji własnej śmigłowca na podstawie danych z systemu GPS zainstalowanego na 

śmigłowcu, 
− Współrzędnych śledzonego obiektu z pomocą dalmierza współpracującego 

z systemem GPS, 
− pozycji głowicy. 

2.8.1 b) blok musi zapewnić moŜliwość pracy systemu w trybie automatycznym (śledzenie 

obiektu) lub ręcznym (sterowanie funkcjami sensorów przez obserwatora). 
2.8.1 c) blok musi umoŜliwiać funkcje automatycznego śledzenia wybranego celu 

(autotracker). Autotracker powinien działać poprawnie zarówno dla kamery 

termowizyjnej jak i telewizyjnej, dla dowolnego pola widzenia.  
2.8.1 d) blok musi umoŜliwiać rejestrację obrazów z kamery termowizyjne/kamery 

telewizyjnej oraz sygnałów z pozostałych sensorów na cyfrowym rejestratorze 

zamontowanym na pokładzie śmigłowca.  
2.8.2 Wymagania na konsolę: 
2.8.2 a) konsola operatora musi być zabudowana na pokładzie śmigłowca zgodnie 

z kierunkiem lotu i umoŜliwiać operatorowi obserwacje wzrokową na zewnątrz 

śmigłowca. 
2.8.2 b) konsola operatora musi umoŜliwiać pełne sterowanie połoŜeniem osi głowicy 

obserwacyjnej oraz funkcjami systemu. 
2.8.2 c) konsola operatora musi być wyposaŜona w system podświetlenia umoŜliwiający 

pracę w nocy. 
2.8.2 d) konsola operatora musi mieć być wyposaŜona w łączność wewnętrzną pokładową, 

i łączność zewnętrzna resortowa (policyjną). 
2.8.2 e) konsola operatora musi mieć moŜliwość wyboru łączności pokładowej lub 

zewnętrznej resortowej. 
2.8.2 f) konsola operatora musi być wyposaŜona w noŜny przycisk nadawania umoŜliwiający 

łączność wewnętrzną i zewnętrzną resortową. 
2.8.2 g) konsola operatora musi być wyposaŜona w funkcje pozwalającą rejestrować 

przekazywany obraz. 
2.8.2 h) konsola operatora musi być wyposaŜona w sygnalizacje świetlną pracy nadajnika. 
2.8.2 i) śmigłowiec musi posiadać identyczną jak i operator konsolę umoŜliwiającą 

sterowanie systemem z fotela drugiego pilota. Konsola drugiego pilota musi mieć 

moŜliwość łatwego demontaŜu.  
2.8.2 j) konsola operatora musi mieć moŜliwość łatwego demontaŜu ze śmigłowca.  
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2.9 Wymagania dotyczące monitora operatora 
2.9 a) monitor operatora musi być kolorowy. 
2.9 b) monitor operatora musi mieć przekątną ekranu min 19”. 
2.9 c) monitor operatora musi być wykonany w technologii LCD/plazmowej. 
2.9 d) monitor operatora musi mieć moŜliwość regulacji kontrastu i jaskrawości. 
2.9 e) monitor operatora musi posiadać osłonę przeciwsłoneczną. 
2.9 f) jasność:, co najmniej 450 cd/m^2. 
2.9 g) kontrast, co najmniej 1000:1 

2.10 Wymagania dotyczące monitora pilota 
2.10 a) monitor pilota musi być kolorowy. 
2.10 b) monitor pilota musi mieć przekątną ekranu min 9”. 
2.10 c) monitor pilota musi być wykonany w technologii LCD/plazmowej. 
2.10 d) monitor pilota musi mieć moŜliwość regulacji kontrastu i jaskrawości. 
2.10 e) kontrast, co najmniej 1000:1. 

2.11 Wymagania dotyczące cyfrowego rejestratora  
2.11 a) rejestrator musi zapewnić rejestrację obrazu w sposób cyfrowy minimum 3 godziny.  
2.11 b) rejestrator musi mieć moŜliwość pracy w systemie ciągłym tj. po zapełnieniu całej 

pamięci min 3 godzin, rejestrator następne informacje zapisuje w kolejności 

porządkowej. 
2.11 c) z rejestratorem musi być dostarczone urządzenie do szybkiego sczytania całej 

zawartości rejestratora.  
2.11 d) z rejestratorem musi być dostarczone przenośny komputer PC typu laptop wraz 

z oprogramowaniem pozwalającym na odczyt, analizę i archiwizację danego lotu 

w systemie DVD.  

2.12 Wymagania dotyczące nadajnika łączności bezprzewodowej 
2.12 a) nadajnik musi zapewniać bezprzewodowa transmisje sygnałów video z kamery 

termowizyjnej/kamery telewizyjnej z modulacją COFAM z kodowaniem MPEG (lub 

innym) oraz transmisję pojedynczych klatek bez kodowania. 
2.12 b) nadajnik musi zapewniać zasięg radiowy umoŜliwiający prawidłowy odbiór sygnałów 

na stacjonarnym stanowisku naziemnym w promieniu 60 km. W/w zasięg odnosi się 

do poziomu lotu śmigłowca na wysokości 200m nad terenem. 
2.12 c) nadajnik musi zapewniać przekaz sygnału audio zawierającego prowadzoną 

korespondencje radiową oraz rozmowy z sieci pokładowej. 
2.12 d) antena nadajnika musi zapewniać poprawna jego pracę w kaŜdej pozycji lotu 

śmigłowca. 
2.12 e) nadajnik musi zapewniać transmisję sygnału w sposób ciągły. 
2.12 f) nadajnik musi być odporny na penetracje elektroniczną. 
2.12 g) praca nadajnika musi być bezpieczna dla uŜytkowników. 
2.12 h) nadajnik musi być odporny na warunki atmosferyczne i pracować przy temp. 

zewnętrznych (-30ºC +45ºC). 
2.12 i) nadajnik musi mieć moŜliwość zaprogramowania częstotliwości pracy. 
Uwaga: dane odnośnie zakresu częstotliwości przeznaczonych dla potrzeb lotniczego 

systemu obserwacji wizyjnej zostaną przedstawione w ciągu 3-miesiecy od daty 
podpisania umowy. 
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2.13 Wymagania dotyczące odbiornika łączności bezprzewodowej 
2.13 a) odbiornik musi zapewniać odbiór bezprzewodowej transmisji sygnałów video 

z kamery termowizyjnej/kamery telewizyjnej z modulacją COFAM z kodowaniem 

MPEG (lub innym). 
2.13 b) odbiornik musi zapewniać wizualizację odbieranego sygnału na ekranie 

LCD/plazmowym z przekątną ekranu min 20”. 
2.13 c) zasilanie odbiornika musi być autonomiczne wystarczające na 3 godziny pracy 

z moŜliwością podłączenia do sieci energetycznej 230V, jak równieŜ do 

samochodowego zasilania 13,2 V z funkcja ładowania lokalnych akumulatorów. 
2.13 d) odbiornik musi mieć moŜliwość odbioru sygnału podczas jazdy samochodem, co 

powinno wiązać się z moŜliwością podłączenia do zewnętrznej anteny magnetycznej. 
2.13 e) odbiornik musi być odporny na warunki atmosferyczne (np. kroploszczelność). 

2.14 Wymagania na zestaw obsługowy 
2.14 a) W skład kompletu urządzenia musi wchodzić zestaw narzędzi i przyrządów do 

demontaŜu systemu, jego elementów i detali oraz ich montaŜu. 
2.14 b) W skład kompletu urządzenia musi wchodzić zestaw narzędzi i przyrządów 

zapewniający wykonanie wszystkich czynności obsługowych. 

2.15 Wymagania na dokumentację 
2.15 a) dokumentacja zestawu optoelektronicznego. 

Wykonawca dostarczy pełną dokumentację, która pozwoli zapewnić wszystkie 

czynności eksploatacyjne i obsługowe, jak opisano poniŜej. 
2.15 b) wykonawca dostarczy: 

− opis funkcjonalny sprzętu, 
− szczegółowe parametry techniczne, 
− opis instalacji i procedur uruchomienia, 
− opis demontaŜu i montaŜu, 
− instrukcja długotrwałego przechowywania systemu, 
− podręczniki, instrukcje operacyjne i utrzymania. 

2.15 c) dokumentacja obsługi technicznej będzie zawierała: 
− rysunki mechaniczne, 
− listy części dla wszystkich obwodów, 
− schematy okablowania i listę kabli (połączeń) dla połączeń między modułami, 

płytkami i podzespołami, 
− procedury pomiaru charakterystyki MRTD kamery termowizyjnej, rozdzielczości 

kamery CCD oraz kątów rozbieŜności pomiędzy osiami optycznymi obu kamer, 
− procedury usuwania niesprawności i usterek w trakcie uŜytkowania systemu (w locie) 

oraz w ramach podstawowego i pośredniego poziomu obsługi technicznej. 
2.15 d) dokumentacja opisana w punktach 2.15 b) i 2.15 c) będzie dostarczona w języku 

polskim w ilości 6 szt. w wersji papierowej i jedna w wersji elektronicznej. 
2.15 e) wykonawca zapewni uaktualnienie dokumentacji towarzyszącej śmigłowca wynikające 

z instalacji systemu oraz dalsze bezpłatne jej biuletynowanie przez okres eksploatacji, 
2.15 f) wykonawca zapewni wszelką dokumentację wymaganą przez organy nadzoru 

lotniczego ULC. 

2.16 Wymagania na opakowania transportowe 
2.16 a) opakowania transportowe muszą pomieścić osobno główne elementy zestawu 

i zapewniać im pełną ochronę przed uszkodzeniem w transporcie niezaleŜnie od 

wybranego środka transportu. 
2.16 b) opakowania muszą być wielokrotnego uŜytku. 
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2.17 Wymagania na opakowanie pomocnicze  
2.17 a) opakowanie pomocnicze musi umoŜliwiać tymczasowe przechowywanie i transport po 

trawiastej płycie lotniska elementów systemu zdemontowanych z wewnątrz 

śmigłowca. 
2.17 b) opakowanie musi być wielokrotnego uŜytku. 
2.17 c) głowica kamery i reflektor muszą posiadać pokrowiec. 

2.18 Zasilanie 
2.18 a) system musi być zasilany z sieci pokładowej. 
2.18 b) system musi być wytrzymały na odwrotną polaryzację napięcia zasilającego lub 

zabezpieczony przed odwrotnym jego podłączeniem. 
2.18 c) system musi być wytrzymały na spadek napięcia zasilającego do 0 V. 

2.19 Wymagania dotyczące odporności na oddziaływanie czynników środowiskowych 
2.19 a) temperatura pracy części zewnętrznej SOL -30÷+45 ºC. 
2.19 b) temperatura pracy części wewnętrznej SOL +5÷+55 ºC. 
2.19 c) temperatura składowania: -40÷+60 ºC. 
2.19 d) temperatura pracy zestawu pomiarowego: +5÷+30 ºC. 
2.19 e) temperatura składowania zestawu pomiarowego: 0÷+40 ºC. 

2.20 Wymagania dotyczące kompatybilności 
2.20 a) system nie moŜe zakłócać pracy pozostałych urządzeń zainstalowanych na pokładzie 

śmigłowca i musi być odporny na wytwarzane przez nie pola elektromagnetyczne. 
2.20 b) zabudowa systemu nie moŜe powodować znaczących dla Zamawiającego zmian 

podstawowych charakterystyk śmigłowca ujętych w "Instrukcji UŜytkowania w Locie". 
2.20 c) zabudowa systemu musi odpowiadać przepisom CS-27/29 (lub równowaŜnym). 

2.21 Wymagania dotyczące praw autorskich 
Jakiekolwiek oprogramowanie dostarczone w ramach dostawy musi posiadać odpowiednie 

li cencje umoŜliwiające jego uŜytkowanie. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE EKSPLOATACJI, OBSŁUGI TECHNICZNEJ 

I  NAPRAW 
3.1. Eksploatacja 

3.1 a) system musi spełniać wymagania stawiane urządzeniom pokładowym śmigłowca. 

Jakakolwiek niesprawność systemu nie moŜe spowodować niezdatności śmigłowca do 

lotu. 
3.1 b) system musi mieć niezbędną informację diagnostyczną bez dodatkowych 

zewnętrznych przyrządów - musi mieć, co najmniej dwupoziomowe testy 

diagnostyczne: 
− test mechaniczny w momencie włączenia urządzenia, w tym „go - not go”; 
− test w sposób ciągły monitorujący pracę urządzeń, umoŜliwiający identyfikację 

uszkodzenia przynajmniej, co do bloku. 
3.1 c) trwałość systemu musi wynosić nie mniej niŜ 10 lat - przy przestrzeganiu poprawności 

wykonywania obsług technicznych i napraw, zgodnie z dokumentacją eksploatacyjno-
techniczną. 

3.1 d) wykonawca zagwarantuje, Ŝe części zapasowe, akcesoria i materiały eksploatacyjne 

mogą być dostarczane przez niego przez okres co najmniej 7 lat od końca okresu 

gwarancyjnego. 
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3.2. Gwarancje na dostarczony system SOL 
3.2 a) na całość dostawy musi być udzielona 36-miesięczna gwarancja. Czas gwarancji 

będzie liczony od dnia ostatecznego odbioru śmigłowca przez zamawiającego. 

W okresie gwarancyjnym wszystkie uszkodzenia, jak równieŜ efekty naturalnego 

zuŜycia elementów, wykonawca będzie usuwał na własny koszt. Gwarancji nie 

podlegają uszkodzenia powstałe z winy zamawiającego (uŜytkownika) oraz w wyniku 

działania siły wyŜszej. 
3.2 b) podczas trwania okresu gwarancyjnego czas usunięcia awarii nie moŜe przekraczać 

30 dni kalendarzowych. 
3.2 c) w okresie gwarancji wykonawca musi zapewnić przybycie uprawnionego technika 

w ciągu 3 dni po dniu pisemnego powiadomienia wykonawcy (faksem). 
3.2 d) czas usunięcia awarii w okresie gwarancyjnym będzie liczony od dnia następującego 

po dniu pisemnego powiadomienia wykonawcy (faksem) do dnia zwrotu przez 
wykonawcę sprzętu naprawionego lub wymiany na sprawny. 

3.2 e) wykonawca jest zobowiązany do odebrania uszkodzonego sprzętu z siedziby 

uŜytkownika i jego zwrotu po naprawie. 
3.2 f) wykonawca przedstawi raport o kaŜdej naprawie gwarancyjnej. W raporcie będą ujęte: 

data zgłoszenia usterki, data odbioru sprzętu od uŜytkownika, rodzaj i opis usterki, 

opis wykonanych czynności serwisowych, w tym wymienionych elementów, opis 
procedur weryfikacyjnych i ich wyniki, data przekazania do UŜytkownika, zalecenia 

profilaktyczne krótkoterminowe i długoterminowe oraz zmiany dokumentacji statku 

powietrznego i SOL. 
3.2 g) całość korespondencji dotyczącej eksploatacji, obsługi technicznej i napraw będzie 

prowadzona w języku polskim. 
3.2 h) okres gwarancji dla urządzeń uszkodzonych będzie wydłuŜony o czas usunięcia awarii.  
3.2 i) za kaŜdy dzień przekroczenia czasu naprawy wykonawca zapłaci karę umowną.  

3.3. Szkolenie operatorów 
3.3 a) zakres szkolenia 

− w celu zapewnienia właściwego działania, jak równieŜ utrzymania i napraw 

sprzętu oraz nadzorowania jego obsługi, wykonawca przedłoŜy propozycję 

szkoleń dla operatorów, 
− szkolenie musi obejmować podstawy teoretyczne oraz praktyczną obsługę 

i wykorzystanie SOL., 
− szkolenie musi dodatkowo obejmować tematykę przeglądów, konserwacji, 

kalibracji itp., demontaŜu i montaŜu systemu oraz napraw w zakresie 

odpowiadającym poziomowi podstawowemu obsługi technicznej. 
3.3 b) program szkolenia musi uwzględniać indywidualny trening praktyczny dla kaŜdego 

operatora przy uŜyciu systemu, który ma by dostarczony, bądź identycznego. 
3.3 c) Szkolenie musi trwać nie mniej niŜ 3 dni robocze.  
3.3 d) Przeszkolonych będzie 10 operatorów. 

3.4. Certyfikat  
Po pozytywnym zakończeniu szkolenia operatorzy otrzymają certyfikat poświadczający 

dopuszczenie do pracy na danym systemie obserwacyjnym. 
 

3.5. Lokalizacja szkoleń 
3.5 a) szkolenia muszą być przeprowadzone u wykonawcy. 
3.5 b) wszelkie koszty związane z ubezpieczeniem, wyŜywieniem i zakwaterowaniem 

uczestników szkolenia pokrywa wykonawca.  
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3.5 c) termin szkolenia zostanie uzgodniony z zamawiającym. 
3.5 d) zakończenie szkolenia musi zostać zakończone przed dniem końcowego odbioru 

śmigłowca. 
3.5 e) szkolenie będzie przeprowadzone przy uŜyciu sprzętu, który ma być dostarczony, bądź 

identycznego.  

4.  (pozostawiono celowo pusty) 

5. PROCEDURY TESTÓW 

Testy będą prowadzone przez Instytut Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej 

(ul. S. Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 49). Testy obejmą pomiary charakterystyki MRTD 

kamery termowizyjnej, pomiary rozdzielczości i wierności odtworzenia kolorów kamery TV.  

5 a) wykonawca przed zabudową systemu na śmigłowiec, dostarczy oferowany system do 

laboratorium Instytutu Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej 
(ul. Kaliskiego 2 00-908 Warszawa 49), celem przeprowadzenie testów, 
potwierdzających lub nie zgodność systemu z specyfikacją. 

5 b) zamawiający ani laboratorium nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody 

powstałe podczas testów. 
5 c) laboratorium wykona testy sprawdzające czy oferowany system odpowiada 

parametrom zawartym w niniejszej specyfikacji. 
5 d) po wykonaniu testów potwierdzających zgodność wyrobu ze specyfikacją (lub 

niepotwierdzajacych) Laboratorium wystawi niezbędne orzeczenie dla zamawiającego. 
5 e) koszty związane z procedurą przeprowadzenia testów w całości ponosi wykonawca. 
5 f) zamawiający zapewnia sobie prawo do przeprowadzenia badań po 32 miesiącach 

uŜytkowania systemu, licząc od daty końcowego odbioru śmigłowca, w celu 

sprawdzenia, czy dostarczony system spełniają wymagania określone w niniejszej 

specyfikacji. W przypadku nie spełnienia wymagań wykonawca naprawi system lub 

wymieni go na nowy. Badania mogą być prowadzone przy uŜyciu posiadanych przez 

Zamawiającego urządzeń pomiarowych. W sytuacji spornej system zostanie 
przebadany we właściwym zakresie przez akredytowane laboratorium wskazane przez 
zamawiającego. Kosztem badań zostanie obciąŜona strona, której opinia nie była 

zgodna ze stanem faktycznym. 

6. KOMPLETACJA SYSTEMU OBSERWACJI LOTNICZEJ  

TABELA 1. 

Kompletacja systemu obserwacji lotniczej (w tym reflektora olśniewającego) 

Termin dostawy – wraz z kaŜdym śmigłowcem. 

 
 

Cena brutto (PLN)  
Lp. Numer katalogowy Nazwa Ilość 

jednostkowa wartość 

      

      

      

 


