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W związku ze złożeniem zapytania przez jednego z potencjalnych Oferentów, przedstawiamy 
nasze odpowiedzi: 

1. W dokumentacji nie ma szczegółowego zakresu prac, który może być przydatny  
do wyróżnienia obszarów odpowiedzialności, wykorzystania istniejącego wyposażenia 
systemów, istniejących rysunków schematycznych obiektu itp. Czy mogą Państwo udzielić 
informacji, czy są dostępne dodatkowe informacje dotyczące technicznych aspektów  
tego projektu? 

Odpowiedź: 
Nie ma szczegółowego zakresu prac oraz dodatkowych informacji technicznych 
odnośnie projektu w udostępnionej dokumentacji. Obszary odpowiedzialności, 
wykorzystanie istniejących urządzeń i oprzyrządowania mogą być określone w trakcie 
wizyty na terenie WZL-1 S.A. Oddział w Dęblinie. 

2. Czy w budynku nr 19 obecnie testuje się silniki  SO-3 i TW3? Jeśli tak, prosimy  
o potwierdzenie, czy będzie to kontynuowane po modernizacji hamowni o stanowisko  
do testowania silnika F124, przez co nowe wyposażenie, które zostanie zainstalowane 
będzie musiało być dopasowane  do wszystkich istniejących urządzeń? 

Odpowiedź: 
Testy silnika odrzutowego SO-3 zostały definitywnie zakończone i nie będą 
wykonywane w przyszłości. Wyposażenie silnika SO-3 trzeba usunąć (odpowiedzialność 
za to ponosi WZL-1 S.A. Oddział w Dęblinie). 
Obecnie wykonuje się testy silnika turbowałowego TW3-117 w budynku nr 19, które 
będą wykonywane także po modernizacji hamowni o stanowisko do testowania silnika 
F124. Dlatego nowe wyposażenie jakie będzie zainstalowane należy dopasować  
do istniejącego wyposażenia silnika TW3-117. Natomiast w uzasadnionych przypadkach 
mogą być rozważone zmiany lub modyfikacje istniejącego wyposażenia silnika TW3-
117. 
 

3. Kilka lat temu odbyła się dyskusja na temat ustanowienia możliwości testowania silnika 
CT7/T700 w budynku istniejącej hamowni Czy możesz podać, czy ten projekt został 
zrealizowany czy też będzie rozważany w przyszłości?  

Odpowiedź: 
Obecnie nie ma możliwości testowania silnika CT7/T700 w budynku hamowni (nr 19) 
 w Wojskowych Zakładach Lotniczych Nr 1 S.A. Oddział w Dęblinie, ale będzie to 
możliwe w przyszłości - należy to wziąć pod uwagę przy projektowaniu danego projektu. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
4. Czy WZL-1 posiada już niezbędne licencje/umowy z firmą Honeywell/ITEC w zakresie 

obsługi i testowania silników F124, czy to jest nadal przedmiotem rozmów?  

Odpowiedź: 
Przedstawiciele Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A. Oddział w Dęblinie 
prowadzą rozmowy handlowe z Honeywell/ITEC w sprawie ustanowienia kompetencji 
dot. napraw i testowania  silników F124.  Strony podpiszą umowę w powyższym 
zakresie. Na podstawie ustaleń Honeywell/ITEC z Wojskowymi Zakładami Lotniczymi 
Nr 1 S.A. Oddział w Dęblinie, producent silników udzieli niezbędnego wsparcia 
potencjalnemu Wykonawcy przedmiotowego projektu. 

 
5. Etap I wg proponowanego projektu umowy to: 

1) Etap I – Przekazanie projektu technicznego i kosztorysu do 30 listopada 2022. Czy  
oferta wstępna obejmuje tylko opracowanie projektu technicznego a następnie 
opracowany project pozwoli określić koszt zakupu, wykonania, instalacji, odbioru 
komisyjnego i korelacji stanowiska, wskazanych jako zadania Etapu II I III?  

Odpowiedź: 
Kosztorys, który musi być dostarczony do 30 listopada 2022 r. dotyczy kosztu 
poszczególnych zadań wchodzących w zakres oferty, włączając w to zadania etapu I, II i 
III. 
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