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Dot. Projektu nr POWR.03.05.00-00-Z224/18 „Nowa jakość  kształcenia — podniesienie kompetencji 
studentów i pracowników Politechniki Swiętokrzyskiej", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój. 

WSZYSCY WYKONAWCY 

Dat. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 
usługę  przygotowania i przeprowadzenia certyfikowanego szkolenia w zakresie UAVO yLOS, UAVO 
ByLOS, UAVO MTOM25 dla Politechniki Swiętokrzyskiej w ramach Projektu nr: POWR.03.05.00-00-Z224Il8 
„Nowa jakość  kształcenia — podniesienie kompetencji studentów i pracowników Politechniki 
Swiętokrzyskiej" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

W związku z wniesionymi zapytaniami wykonawców o wyjaśnienie niektórych zapisów Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, Zamawiający stosownie do art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień  publicznych. (DZ.U.2019.1843 tj.), zwanej dalej ustawy Pzp, wyjaśnia co następuje: 

PYTANIE 1 

Zapisy SIWZ na realizację  usługi przygotowania i przeprowadzenia certyfikowanego szkolenia w zakresie UAVO 
yLOS, UAVO ByLOS, UAVO MTOM25 dla Politechniki Swiętokrzyskiej, w części III. OPIS PRZEDMIOTU 
ZAMOWIENIA, Pkt 3 zawierają  wymóg: 
„W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do: (...) dostarczenia uczestnikom kursu, którzy zaliczyli 
egzamin teoretyczny i praktyczny świadectwa kwalifikacji wystawionego przez ULC nie później niż  miesiąc po 
ukończeniu kursu". 
Zwracam uwagę, że Swiadectwo Kwalifikacji Operatora UAVO jest dokumentem imiennym, dostarczanym przez 
Urząd Lotnictwa Cywilnego bezpośrednio osobie, której dotyczy. Ośrodek szkolenia nie ma tytułu do odbioru tego 
dokumentu z ULC. Ponadto wykonawca usługi szkoleniowej nie może odpowiadać  za dotrzymanie 30-dniowego 
terminu wydania dokumentu przez ULO, szczególnie w sytuacji stanu epidemii, w którym wiele instytucji 
publicznych zmieniło zasady swojego funkcjonowania. 
W związku z powyższym proponujemy usunięcie ww. zapisu z SIWZ. 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający dokonuje zmiany w wyżej wymienionym zakresie. 

Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp Zamawiaiący  dokonuje zmiany: 

a) w sekcji III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ust. 3 SIWZ, który w miejsce dotychczasowego otrzymuje 
brzmienie: 

1. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: 

80000000-4 — Usługi edukacyjne i szkoleniowe 

80500000-9 — Usługi szkoleniowe 
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W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do: 
- zapewnienia uczestnikom kursu właściwych badań  lekarskich, 
- zapewnienia uczestnikom kursu profesjonalnego sprzętu do ćwiczeń  praktycznych, 
- przeprowadzenia pisemnego testu na zakończenie zajęć  potwierdzających nabycie nowych kompetencji, 

Na podstawie wyników testu Wykonawca wyda zaświadczenie o ukończeniu zajęć  przez Uczestnika, 
- dopełnienia wszelkich formalności, w tym opłaty związane z badaniami lekarskimi, ubezpieczeniem OC I 

NNW Uczestników szkolenia, zorganizowania egzaminu certyfikującego zgodnie z wymogami ULO (w 
terminie uzgodnionym z Zamawiającym), wykonania opłaty na konto ULC związanej z wydaniem 
świadectwa kwalifikacji oraz wysłaniem wymaganych dokumentów do Departamentu Bezzałogowych 
Statków Powietrznych Urzędu Lotnictwa Cywilnego., 

- pokrycia wszystkich kosztów związanych z dojazdem Wykonawcy na miejsce kursu, zakwaterowania 
i posiłków, 

- wcześniejszego uzgodnienia z Zamawiającym terminu zajęć  (w dni robocze: od poniedziałku do piątku 
w godzinach: 7:30 ~ 15:30), 

- przygotowania i przedłożenia do akceptacji Zamawiającemu (zgodnie z terminem wskazanym w opisie 
przedmiotu zamówienia): 

a) programu obejmującego treści tematyczne odpowiednie do poziomu prowadzonych szkoleń, 
b) treści i formy materiałów edukacyjnych dla słuchaczy 

- dyspozycyjności w godzinach prowadzenia szkoleń  
- prowadzenia szkoleń  w formie zgodnej z programem 
- nieodpłatnego dostarczenia Zamawiającemu następujących dokumentów: 

• imienne zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia przez jego uczestników, zaświadczenia 
powinny być  dostarczone w formie wydrukowanej w ostatnim dniu szkolenia; 

• dla uczestników szkolenia, którzy osiągną  pozytywny wynik egzaminu certyfikującego - imienne 
certyfikaty, które powinny być  dostarczone w formie papierowej. 

b) w OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, który w miejsce 
dotychczasowego otrzymuje brzmienie: 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

a) Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia w zakresie: 
UAVO yLOS, UAVO ByLOS, UAVO MTOM25 - w wymiarze maksymalnie 10 dni /8 godzin dzienne, dla 3 osób 
- pracowników WMiBM Politechniki Swiętokrzyskiej. 

b) Szkolenie powinno swym zakresem obejmować  co najmniej następujące zagadnienia: 

(1) Szkolenie w zakresie UAVO yLOS, UAVO BVLOS oraz UAVO MTOM25 - kursy dedykowane dla 
osób chcących wykonywać  loty z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych. 

(2) Program szkolenia musi spełniać  wymagania 
a. Urzędu Lotnictwa Cywilnego, zgodnie z ogłoszeniem nr 7 Prezesa Urzędu Lotnictwa 

Cywilnego z dnia 6 lutego 2019 r., z późniejszymi zmianami, w sprawie programów szkoleń  
do uzyskania świadectwa kwalifikacji członków personelu lotniczego oraz wpisywanych do 
nich uprawnień  prowadzonych przez podmioty szkolące; 

b. Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej w sprawie 
świadectw kwalifikacji z dnia 3 czerwca 2013 r. z późniejszymi zmianami; 

c. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy - Prawo 
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lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań  
dotyczących używania tych statków. 

(3) Szkolenia praktyczne powinny się  odbyć  z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu w trybie uczeń  - 
trener. 

c) Szkolenie powinno być  przeprowadzone w terminie do 20 grudnia 2020 roku. Dokładny termin szkolenia 
uzgodniony zostanie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

d) Szkolenie powinno być  zrealizowane w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 
e) Wykonawca powinien zapewnić  uczestnikom kursu profesjonalny sprzęt do ćwiczeń  praktycznych. 
f) Wykonawca przeprowadza pisemny test na zakończenie zajęć  potwierdzający nabycie nowych 

kompetencji. Na podstawie wyników testu wyda zaświadczenie o ukończeniu zajęć  przez Uczestnika. 
g) Wykonawca, w ramach realizacji zamówienia, dopełnia wszelkich formalności, w tym opłaty związane z 

badaniami lekarskimi, ubezpieczeniem OO i NNW Uczestników szkolenia, zorganizowania egzaminu 
certyfikującego zgodnie z wymogami ULO (w terminie uzgodnionym z Zamawiającym), wykonania opłaty 
na konto ULO związanej z wydaniem świadectwa kwalifikacji oraz wysłaniem wymaganych dokumentów 
do Departamentu Bezzałogowych Statków Powietrznych Urzędu Lotnictwa Oywilnego. 

h) Wszystkie koszty związane z dojazdem Wykonawcy na miejsce szkolenia, zakwaterowania i posiłków, 
ponosi Wykonawca. 

i) Wykonawca zobowiązany jest nieodpłatnie dostarczyć  Zamawiającemu następujące dokumenty: 
• imienne zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia przez jego uczestników, zaświadczenia 

powinny być  dostarczone w formie wydrukowanej w ostatnim dniu szkolenia; 
dla uczestników szkolenia, którzy osiągną  pozytywny wynik egzaminu certyfikującego - imienne certyfikaty, które 
powinny być  dostarczone w formie papierowej. 

c) w sekcji XII ust. 1 SIWZ który w miejsce dotychczasowego otrzymuje brzmienie: 

XII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Ofertę  należy złożyć  w Politechnice Świętokrzyskiej Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 (Budynek „B") 
pokój nr 2.33 w terminie  do 23-04-2020 do qodz. 12° 

d) w sekcji XIII SIWZ który w miejsce dotychczasowego otrzymuje brzmienie: 

XIII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT 

Otwarcie ofert nastąpi w Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach, AI. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 (Budynek 
„B") pokój nr 2.33 w dniu  23-04-2020 o qodz. 13°°.  

W pozostałym zakresie SIWZ nie ulega zmianie. 
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