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Załącznik nr 8 
do projektu umowy 

sprawa 240/Cmt/07/AS 
WSPARCIE EKSPLOATACJI 

 
Wykonawca zapewni wsparcie eksploatacji obejmujące: 

1) w pełnym okresie eksploatacji śmigłowców: 

a) asystę techniczną umoŜliwiającą bieŜące konsultacje i pomoc merytoryczną w rozwiązywaniu zaistniałych problemów technicznych, musi 

być osiągalna przez cały okres eksploatacji śmigłowców (kontakt telefoniczny/internet – zostanie ustalony z wykonawcą), 
b) pełną informację, 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, 
c) pełną subskrypcję dokumentacji na cały okres eksploatacji. 

2) w okresie gwarancyjnym: 

a) utrzymanie ciągłej sprawności technicznej sprzętu, tzn. czas usunięcia niesprawności nie moŜe przekraczać 72 godziny od jej zgłoszenia, 
b) asystę personelu technicznego uŜytkownika we wszelkich pracach związanych z usuwaniem usterek powstałych w okresie gwarancyjnym, 

niezaleŜnie od miejsca i sposobu usuwania wad i usterek, 

3) w okresie 24 miesięcy od daty przyjęcia dwóch pierwszych śmigłowców: 

a) udział, w ramach uzyskiwania praktyki obsługowej, po dwóch przedstawicieli obsługi technicznej uŜytkownika we wszystkich obsługach 

hangarowych śmigłowców wraz z ich pełnym wyposaŜeniem (w tym silników i przekładni), zgodnych z dokumentacją techniczną, przy 

czym obsługi te muszą zostać wykonane w autoryzowanym przez producenta śmigłowca, warsztacie obsługowym, zatwierdzonym wg 

Part 145 (maintenance shop). Fakt uzyskiwania praktyki obsługowej ww. pracowników w procesie obsługowym musi zostać po jej odbyciu 

potwierdzony stosownym poświadczeniem pisemnym, zawierającym szczegółowy opis zdobytej praktyki, wydanym przez odpowiedni 

personel organizacji obsługowej. 

4) przed dostawą pierwszego śmigłowca: 

a) asystę techniczną (konsultacje i porady) w procesie przygotowania bazy uŜytkownika do wykonywania obsług liniowych i hangarowych. 

5) dostawę oprogramowania wraz ze sprzętem do jego wykorzystania:  

5.1) programy, musza być zarejestrowane na uŜytkownika (jeśli jest to wymagane). 

5.2) programy muszą być dostarczone z certyfikatami legalności, wystawionymi na zamawiającego,  

5.3) wykorzystanie kaŜdego programu musi być zapewnione na 6 stanowiskach przez cały okres eksploatacji śmigłowców.  

5.4) systemy i programy muszą umoŜliwiać przesyłanie plików drogą internetową.  
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5.5) jeŜeli program wymaga korzystania z usług zewnętrznej firmy, to zamawiający musi od wykonawcy 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. 

5.6) wraz z oprogramowaniem wykonawca dostarczy sprzęt do jego wykorzystania i umoŜliwiający przenoszenie danych ze śmigłowca do 

urządzeń stacjonarnych (np. laptopy, komputery PC, monitory, osprzęt do połączeń, itp., bez urządzeń drukujących) w ilości 

zapewniającej uŜytkowanie na 4 stanowiskach.  
UWAGA:  
Przedstawiony przez Wykonawcę wykaz w tabeli 1 i 2 musi uwzględniać moŜliwość wykonania przedstawionych poniŜej czynności (zadań), oraz 

przedstawione terminy i ilości. 
 

Lp Oprogramowanie Termin dostawy i ilość Ilość stanowisk 

1.  
Oprogramowanie słuŜące do sczytywania, przechowywania i analizy zapisów parametrów i informacji 

rejestrowanych w cyfrowym systemie prezentacji danych (Glass cocpit). 

- z dostawą pierwszego ś-ca – 2 
- z pozostałymi śmigłowcami - 
2 

4 

2.  

Oprogramowanie do współpracy z systemem Moving Map (GPS), umoŜliwiające co najmniej: 
a) wczytanie przez uŜytkownika mapy rastrowej (np. zeskanowanej z komputera PC), 
b) moŜliwość wprowadzenia przez uŜytkownika danych minimum 1 000 punktów uŜytkownika, 
c) moŜliwość przegrywania przez uŜytkownika danych punktów uŜytkownika (np. z komputera PC). 

- z dostawą pierwszego ś-ca – 2 
- z pozostałymi śmigłowcami - 
2 

4 

3.  
Oprogramowanie słuŜące do planowania i zarządzania obsługą techniczną (planową i nieplanową), tzw. 

Maintenance Management Programme lub Maintenance Assistance System. 

- z dostawą pierwszego ś-ca – 2 
- z pozostałymi śmigłowcami - 
2 

4 

4.  Oprogramowanie umoŜliwiające wykorzystanie systemu SOL. 
- z dostawą pierwszego ś-ca – 2 
- z pozostałymi śmigłowcami - 
2 

4 

5.  Oprogramowanie umoŜliwiające wykorzystanie wersji elektronicznych dokumentacji.  
- z dostawą pierwszego ś-ca – 2 
- z pozostałymi śmigłowcami - 
2 

4 

6.  
Inne oprogramowanie – o ile występuje jako osobne, nie wymienione powyŜej a niezbędne do utrzymania 
sprawności technicznej urządzeń, np. do diagnostyki systemów śmigłowca, sprzętu specjalnego. 

- z dostawą pierwszego ś-ca – 2 
- z pozostałymi śmigłowcami - 
2 

4 

7.  System (systemy) operacyjne umoŜliwiające wykorzystanie oprogramowania wyszczególnionego powyŜej. - z programami i sprzętem 4 
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TABELA 1. WYKAZ OPROGRAMOWANIA 

Cena brutto (PLN) Lp Oprogramowanie 
Termin dostawy i 

ilość 
Ilość 

stanowisk jednostkowa wartość 
      
      
      
      
      
      
      

 

TABELA 2. WYKAZ SPRZĘTU DO WYKORZYSTANIA OPROGRAMOWANIA 

(w kolumnie uwagi naleŜy wpisać nazwę programu, który będzie wykorzystany na sprzęcie) 
 

Cena brutto (PLN) Lp. Nazwa sprzętu 
Ilość Uwagi 

jednostkowa wartość 
      
      
      
      

Termin dostawy – wraz z oprogramowaniem. 
 
 


