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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:35994-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Dęblin: Wynajem śmigłowców wraz z załogą
2018/S 017-035994
Wstępne ogłoszenie informacyjne
Usługi
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
ul. Dywizjonu 303 nr 35
Punkt kontaktowy: ul. 2 Pułku Kraków budynek nr 22, 08-521 Dęblin
Osoba do kontaktów: Anna Marzysz
08-521 Dęblin
Polska
Tel.: +48 261517453
E-mail: a.marzysz@wsosp.pl
Faks: +48 261517452
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.wsosp.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Uczelnia publiczna

I.3)

Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Edukacja

I.4)

Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II.B: Przedmiot zamówienia (dostawy lub usługi)
II.1)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Wynajem śmigłowców do szkolenia
II.2)

Rodzaj zamówienia oraz miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Kategoria usług: nr 27: Inne usługi

II.3)

Informacje na temat umowy ramowej
Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej: nie

II.4)

Krótki opis rodzaju oraz ilości lub wartości dostaw lub usług:
1. Przedmiotem zamówienia jest wynajem śmigłowców do szkolenia studentów cywilnych i wojskowych
(podchorążych), kursantów, oraz treningu kadry WSOSP.
2. Wymagania techniczne i jakościowe:
a) podwozie płozowe, umożliwiające eksploatację z lotnisk trawiastych i utwardzonych;
b) maksymalna masa startowa w przedziale: 900-1200 kg;
c) śmigłowiec czteromiejscowy;
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d) podwójny układ sterowania (dla ucznia i instruktora);
e) rodzaj paliwa: AVGAS 100 LL;
f) awionika wyposażona w przyrządy pilotażowo-nawigacyjne analogowe
Lub cyfrowe (prędkościomierz, wysokościomierz, wariometr, sztuczny horyzont, busole, transponder);
g) radiostacja pokładowa z separacją 8,33 kHz;
h) sprawny nadajnik ratowniczy ELT zamontowany na stałe do konstrukcji płatowca;
i) transponder z modem Charlie;
j) certyfikowany do wykonywania lotów VFR w dzień i w nocy.
3. Loty będą wykonywane z Dęblina (EPDE), Sochaczewa (EPSO), Nowego Miasta (EPNM) z możliwością
lądowania na innych lotniskach i lądowiskach na terenie kraju.
4. Paliwo zapewnia Zamawiający.
5. Termin realizacji zamówienia:
a) Zadanie 1: wynajem w okresie od 16.4.2018 r. do 15.10.2018 r. – 1 szt.
b) Zadanie 2: wynajem w okresie od 16.7.2018 r. do 15.9.2018 r. – 2 szt.
6.Przewidywany nalot wynosi około 250 godzin na każdy śmigłowiec (łącznie około 750 godzin). Istnieje
możliwość rezygnacji ze strony Zamawiającego z części godzin najmu w przypadku niezrealizowania szkolenia
z przyczyn leżących po jego stronie (np. nie spełnianie wymagań regulaminowych uczestnika szkolenia,
niesprzyjające warunki atmosferyczne, itp.). W takim przypadku rozliczana będzie faktycznie wylatana ilość
godzin.
Szacunkowy koszt bez VAT:
Zakres: między 1 200 000,00 i 1 220 000,00 PLN
Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.5)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
60424120

II.6)

Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia
5.3.2018

II.7)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.8)

Informacje dodatkowe:

Informacje o częściach zamówienia
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Część nr: 1
Nazwa: Wynajem śmigłowca w okresie od 16.4.2018 r. do 15.10.2018 r.
1)
Krótki opis:
1. Wynajem śmigłowca w okresie od 16.4.2018 r. do 15.10.2018 r. – 1 szt. śmigłowca.
2. Ilość godzin nalotu: ok. 250 godz.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
60424120

3)

Wielkość lub zakres:
Wynajem jednego śmigłowca w okresie od 16.04.2018 r. do 15.10.2018 r. – 1 szt. śmigłowca.
Szacunkowy koszt bez VAT:
Zakres: między 492 000,00 i 500 000,00 PLN

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
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Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Część nr: 2
Nazwa: Wynajem śmigłowców w okresie od 16.7.2018 r. do 15.09.2018 r.
1)
Krótki opis:
1. Wynajem śmigłowca w okresie od 16.7.2018 r. do 15.9.2018 r. – 2 szt. śmigłowca.
2. Ilość godzin nalotu: ok. 500 godz.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
60424120

3)

Wielkość lub zakres:
Wynajem śmigłowców w okresie od 16.7.2018 r. do 15.9.2018 r. – 2 szt. śmigłowca
Szacunkowy koszt bez VAT:
Zakres: między 984 000,00 i 1 000 000,00 PLN

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

III.2)

Warunki udziału

III.2.1)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)

Informacje dodatkowe:

VI.3)

Informacje na temat ogólnych ram prawnych

VI.4)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23.1.2018
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