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        Ogółem:  

* Sprzęt lotniczy: 
 patrolowe statki powietrzne dla części zamówienia nr 05 i 22 – co najmniej dwumiejscowe, rozwijające prędkość 130-180 km/h, zapewniające 

możliwość wykonywania nieprzerwanego lotu o długości co najmniej 3,5 godziny załodze dwuosobowej, przy założeniu średniej masy pasażera 
wynoszącej 85 kg, wyposażone w urządzenia radiotelefoniczne umożliwiające łączność radiotelefoniczną oraz GPS, 

 patrolowy statek powietrzny dla części zamówienia nr 08 – co najmniej dwumiejscowy, rozwijający prędkość 130-180 km/h, zapewniający możliwość 
wykonywania nieprzerwanego lotu o długości co najmniej 3,5 godziny, wyposażony w urządzenia radiotelefoniczne umożliwiające łączność 
radiotelefoniczną oraz GPS, 

 patrolowe statki powietrzne dla części zamówienia nr 10, 13, 16, i 20 – co najmniej czteromiejscowe, rozwijające prędkość 130-180 km/h, zapewniające 
możliwość wykonywania nieprzerwanego lotu o długości co najmniej 3,5 godziny załodze dwuosobowej, przy założeniu średniej masy pasażera 
wynoszącej 85 kg, wyposażone w urządzenia radiotelefoniczne umożliwiające łączność radiotelefoniczną oraz GPS, 

 samoloty agro/gaśnicze jednopłatowe – maksymalna masa startowa 5300 kg (do lotów <agro> dopuszcza się 4700 kg), wyposażone w urządzenia 
radiotelefoniczne umożliwiające łączność radiotelefoniczną oraz GPS, wyposażone w urządzenia agrolotnicze umożliwiające wykonywanie oprysków 
ultradrobnokroplistych, 

 samoloty agro/gaśnicze dwupłatowe – ładunek środka gaśniczego lub preparatu 1350-1600 kg, wyposażone w urządzenie zrzutowe ATSz-76700, 
wyposażone w urządzenia radiotelefoniczne umożliwiające łączność radiotelefoniczną oraz GPS, wyposażone w urządzenia agrolotnicze 
umożliwiające wykonywanie oprysków ultradrobnokroplistych, 

 śmigłowce – wyposażone w urządzenie gaśnicze typu Bambi Bucket z możliwością poboru wody min. 500 l, wyposażone w urządzenia 
radiotelefoniczne umożliwiające łączność radiotelefoniczną oraz GPS, wyposażone w urządzenia agrolotnicze umożliwiające wykonywanie oprysków 
ultradrobnokroplistych, 

 śmigłowce dla części zamówienia nr 15 - ze względu na warunki techniczne lądowiska - wyposażone w urządzenie gaśnicze typu Bambi Bucket z 
możliwością poboru wody min. 500 l, wyposażone w urządzenia radiotelefoniczne umożliwiające łączność radiotelefoniczną oraz GPS, o maksymalnej 
masie startowej MTOM do 6400 kg i maksymalnych wymiarach 15,7 m, wyposażone w urządzenia agrolotnicze umożliwiające wykonywanie oprysków 
ultradrobnokroplistych. 
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