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ZAŁĄCZNIK NR 5 
do projektu umowy  

sprawa 240/Cmt/07/AS 

WYKAZ SPRZĘTU OBSŁUGOWEGO 

TABELA 1. KOMPLET 1:1 WYPOSAśENIA NAZIEMNEGO NIEZBĘDNEGO DO BIEśĄCEJ (LINIOWEJ) EKSPLOATACJI ŚMIGŁOWCA 
(W TYM URZĄDZENIA DO SPUSZCZANIA DRENAśY).  

Termin dostawy – wraz z kaŜdym śmigłowcem. 
(w kolumnie „uwagi” naleŜy podać informację dotyczącą okresów przydatności (nie dotyczy sprzętu metrologicznego – tabela 13) lub wskazanie dokumentu określającego zasady obsług 

danego urządzenia - nie dotyczy urządzeń prostych, do których nie określa się specjalnych zasad obsługi)  

 

Cena brutto (PLN)  
Lp. Numer katalogowy Nazwa Ilość Uwagi 

jednostkowa wartość 

       
       
       
 

TABELA 2. ELEMENTY DO PODNOSZENIE I PODWIESZANIA ŚMIGŁOWCA.  
Termin dostawy – wraz z kaŜdym śmigłowcem. 
(wykaz winien zawierać wszystkie elementy umoŜliwiające podnoszenie śmigłowca, wraz z wszelkimi elementami gniazd podnośników, elementów podwieszania śmigłowca, jeśli jest to 

konieczne w normalnej praktyce obsługowej (liniowej) z kompletnymi zestawami podnośników (w ilościach umoŜliwiających całkowite podniesienie śmigłowca do wszelkich 

przewidzianych w instrukcjach obsługi czynności obsługowych; 

w kolumnie „uwagi” naleŜy podać informację dotyczącą okresów przydatności (nie dotyczy sprzętu metrologicznego – tabela 13) lub wskazanie dokumentu określającego zasady obsług 

danego urządzenia - nie dotyczy urządzeń prostych do których nie określa się specjalnych zasad obsługi)  

 

Cena brutto (PLN)  
Lp. Numer katalogowy Nazwa Ilość Uwagi 

jednostkowa wartość 
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TABELA 3. URZĄDZENIE OBSŁUGOWE DO PRÓB FUNKCJONALNYCH INSTALACJI HYDRAULICZNEJ.  
Termin dostawy – wraz z kaŜdym śmigłowcem. 
(tabelę wypełnić jeśli instalacja hydrauliczna śmigłowca nie moŜe być obsługiwana technicznie (w zakresie obsługi liniowej), przy uruchomionych silnikach; 

w kolumnie „uwagi” naleŜy podać informację dotyczącą okresów przydatności (nie dotyczy sprzętu metrologicznego – tabela 13) lub wskazanie dokumentu określającego zasady obsług 

danego urządzenia - nie dotyczy urządzeń prostych do których nie określa się specjalnych zasad obsługi)  

 

Cena brutto (PLN)  
Lp. Numer katalogowy Nazwa Ilość Uwagi 

jednostkowa wartość 

       
       
       
 

TABELA 4. KOMPLET POKROWCÓW, POKRYW I ZABEZPIECZEŃ. 

Termin dostawy – wraz z kaŜdym śmigłowcem. 
(komplet winien zawierać elementy umoŜliwiające prawidłowe przechowywanie śmigłowca na otwartej przestrzeni w zimie i w lecie; 

w kolumnie „uwagi” naleŜy podać informację dotyczącą okresów przydatności (nie dotyczy sprzętu metrologicznego – tabela 13) lub wskazanie dokumentu określającego zasady obsług 

danego urządzenia - nie dotyczy urządzeń prostych, do których nie określa się specjalnych zasad obsługi)  
 

Cena brutto (PLN)  
Lp. Numer katalogowy Nazwa Ilość Uwagi 

jednostkowa wartość 
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TABELA 5. ZESTAW MATERIAŁÓW I CZĘŚCI ZAPASOWYCH JEDNORAZOWEGO UśYTKU ZABEZPIECZAJĄCYCH EKSPLOATACJĘ 
ŚMIGŁOWCÓW W SYSTEMIE PLANOWYCH OBSŁUG LINIOWYCH PRZEZ OKRES 1500 GODZIN LOTU ORAZ 20% ZAPAS 
BEZPIECZNIKÓW I śARÓWEK, KAśDEGO TYPU (JEDNAK NIE MNIEJ NIś JEDNA SZTUKA KAśDEGO TYPU). 

Z zestawu wyłącza się standardowe materiały ogólnodostępne na rynku a dopuszczone do stosowania w trakcie obsługi śmigłowca, takie jak: drut 
kontujący, zawleczki, standardowe podkładki, kosmetyki i czyściwo (środki do mycia szyb i elementów śmigłowca, spirytus, szmaty, pakuły itp.) 

Termin dostawy – wraz z kaŜdym śmigłowcem. 
(w kolumnie „uwagi” naleŜy podać informację dotyczącą okresów przydatności (nie dotyczy sprzętu metrologicznego – tabela 15) lub wskazanie dokumentu określającego zasady obsług 

danego urządzenia - nie dotyczy urządzeń prostych do których nie określa się specjalnych zasad obsługi)  
 

Cena brutto (PLN)  
Lp. Numer katalogowy Nazwa Miara Ilość Uwagi 

jednostkowa wartość 

        
        
        

 

TABELA 6. KOMPLET MATERIAŁÓW MPS (Z WYŁĄCZENIEM PALIWA) ZABEZPIECZAJĄCYCH EKSPLOATACJĘ ŚMIGŁOWCA 
W OKRESIE PIERWSZEGO ROKU LUB 300 GODZIN LOTU. 

Termin dostawy – wraz z kaŜdym śmigłowcem. 
(w kolumnie „uwagi” naleŜy podać informację dotyczącą okresów przydatności/ przechowywania lub wskazanie dokumentu określającego zasady przechowywania)  

 

Cena brutto (PLN)  
Lp. Numer katalogowy Nazwa Miara Ilość Uwagi 

jednostkowa wartość 
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TABELA 7. KOMPLETNY SYSTEMEM DO PRZEMIESZCZANIA ŚMIGŁOWCA PO BETONOWEJ PŁYCIE LOTNISKA. 

Termin dostawy – wraz z kaŜdym śmigłowcem. 
(komplet ma umoŜliwiać przemieszczanie śmigłowca po betonowej płycie lotniska, przez nie więcej niŜ 1 osobę; 

(w kolumnie „uwagi” naleŜy podać informację dotyczącą okresów przydatności (nie dotyczy sprzętu metrologicznego – tabela 15) lub wskazanie dokumentu określającego zasady obsług 

danego urządzenia - nie dotyczy urządzeń prostych do których nie określa się specjalnych zasad obsługi)  

 

Cena brutto (PLN)  
Lp. Numer katalogowy Nazwa Ilość Uwagi 

jednostkowa wartość 

       
       
       
       
 

TABELA 8. KOMPLETNY SYSTEM ZABEZPIECZENIA ŁADUNKU. 

Termin dostawy – wraz z kaŜdym śmigłowcem. 
(Komplet do mocowania ładunku przewoŜonego w kabinie, w tym wzmocnienia podłogi, jeŜeli są wymagane; 

(w kolumnie „uwagi” naleŜy podać informację dotyczącą okresów przydatności (nie dotyczy sprzętu metrologicznego – tabela 13) lub wskazanie dokumentu określającego zasady obsług 

danego urządzenia - nie dotyczy urządzeń prostych do których nie określa się specjalnych zasad obsługi)  

 

Cena brutto (PLN)  
Lp. Numer katalogowy Nazwa Ilość Uwagi 

jednostkowa wartość 
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TABELA 9. WYPOSAśENIE UMOśLIWIAJĄCE LĄDOWANIE NA POKRYWIE ŚNIEśNEJ ORAZ NA PODŁOśU O NISKIEJ NOŚNOŚCI.  

Termin dostawy – wraz z kaŜdym śmigłowcem. 
(dotyczy wyposaŜenia standardowego, jak nakładki na koła lub płozy; 

w kolumnie „uwagi” naleŜy podać wskazanie dokumentu określającego zasady obsług danego urządzenia - nie dotyczy urządzeń prostych do których nie określa się specjalnych zasad 
obsługi)  

 

Cena brutto (PLN)  
Lp. Numer katalogowy Nazwa Ilość Uwagi 

jednostkowa wartość 

       
       
       
       
 

TABELA 10. STANDARDOWY, DODATKOWY ZBIORNIK PALIWA. 

Termin dostawy – wraz z kaŜdym śmigłowcem. 
(wykaz winien zawierać wszystkie elementy, umoŜliwiające wykorzystanie zbiornika, a które nie są integralnymi elementami śmigłowca; 

w kolumnie „uwagi” naleŜy podać wskazanie dokumentu określającego zasady przechowywania i obsług)  

 

Cena brutto (PLN)  
Lp. Numer katalogowy Nazwa Ilość Uwagi 

jednostkowa wartość 
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TABELA 11. KOMPLET WYPOSAśENIA DO WYKONYWANIA PLANOWYCH OBSŁUG HANGAROWYCH.  

Termin dostawy – wraz z pierwszym śmigłowcem. 
(komplet winien zawierać elementy umoŜliwiające wykonanie obsług hangarowych do poziomu 1500 godzin lotu/pracy, dostarczonych śmigłowców (jako całości, tj. płatowca, zespołu 

napędowego, awioniki itp.), wynikających z terminarza obsług technicznych, przy załoŜeniu wyposaŜenia bazy uŜytkownika od podstaw; 

w kolumnie „uwagi” naleŜy podać informację dotyczącą okresów przydatności (nie dotyczy sprzętu metrologicznego – tabela 13) lub wskazanie dokumentu określającego zasady obsług 

danego urządzenia) 

 

Cena brutto (PLN)  
Lp. Numer katalogowy Nazwa Ilość Uwagi 

jednostkowa wartość 

       
       
       

 

TABELA 12. MATERIAŁY I CZĘŚCI ZAPASOWE JEDNORAZOWEGO UśYTKU W ILOŚCI I ASORTYMENCIE ZAPEWNIAJĄCYM 
WYKONANIE NA WSZYSTKICH DOSTARCZONYCH ŚMIGŁOWCACH OBSŁUG HANGAROWYCH I SPECJALNYCH DO 
POZIOMU MINIMUM 300 GODZ. LOTU/PRACY (1 ROKU) ORAZ CO NAJMNIEJ JEDNEJ Z TYCH OBSŁUG DO POZIOMU 1500 
GODZIN/5 LAT). 

Termin dostawy – wraz z pierwszym śmigłowcem. 
(w kolumnie „uwagi” naleŜy podać poziom obsługi wg godzin/ kalendarza oraz okres przydatności danego materiału, o ile występuje) 

 

Cena brutto (PLN)  
Lp. Numer katalogowy Nazwa Miara Ilość Uwagi 

jednostkowa wartość 
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TABELA 13. WYPOSAśENIE METROLOGICZNE.  

Termin dostawy – wyposaŜenie ujęte w tabelach od 1 – 10 - wraz z kaŜdym śmigłowcem,  

 – wyposaŜenie ujęte w tabelach 11 i 12 oraz nie ujęte w tabelach - wraz z pierwszym śmigłowcem. 
(wykaz winien zawierać pełne wyposaŜenia, łącznie z wymienionym w tabelach powyŜej,  

w kolumnie „Termin i zakres” naleŜy podać termin najbliŜszego uwierzytelnienia i/lub okres jego waŜności, oraz zakres uwierzytelnienia lub wskazać dokument, w którym ten zakres jest 

zawarty, 

jeŜeli element występuje w innych tabelach naleŜy w kolumnie „uwagi” podać nr tabeli i nr pozycji w tabeli) 

 

Cena brutto (PLN)  
Lp. Numer katalogowy Nazwa Ilość 

Termin 
i zakres 

Uwagi 
jednostkowa wartość 

        
        
        
        

 


