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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Politechnika Świętokrzyska, Krajowy numer identyfikacyjny 16950000000000, ul. Al. Tysiąclecia

Państwa Polskiego  7, 25-314  Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 424 150, e-mail

anietrzpiel@tu.kielce.pl, faks 041 3443874,041 3424140. 

Adres strony internetowej (url): www.bip.tu.kielce.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: II 

Punkt: 4 

W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie

certyfikowanego szkolenia w zakresie: UAVO VLOS, UAVO BVLOS, UAVO MTOM25 – w

wymiarze maksymalnie 10 dni / 8 godzin dzienne, dla 3 osób – pracowników WMiBM

Politechniki Świętokrzyskiej, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik

nr 1 do SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza realizacji przedmiotu zamówienia w częściach. 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 opłat związanych z ubezpieczeniem OC i NNW uczestników kursu, wykonania opłaty na

konto ULC związanej z wydaniem świadectwa kwalifikacji oraz wysłaniem wymaganych

dokumentów do Departamentu Bezzałogowych Statków Powietrznych Urzędu Lotnictwa

Cywilnego, � dostarczenia uczestnikom kursu, którzy zaliczyli egzamin teoretyczny i

praktyczny świadectwa kwalifikacji wystawionego przez ULC nie później niż miesiąc po

ukończeniu kursu, � 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. 

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie

certyfikowanego szkolenia w zakresie: UAVO VLOS, UAVO BVLOS, UAVO MTOM25 – w

wymiarze maksymalnie 10 dni / 8 godzin dzienne, dla 3 osób – pracowników WMiBM

Politechniki Świętokrzyskiej, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik

nr 1 do SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza realizacji przedmiotu zamówienia w częściach. 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 ULC (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. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.2 

W ogłoszeniu jest: Data:2020-04-17, godzina: 12:00 

W ogłoszeniu powinno być: Data:2020-04-23, godzina: 12:00 


