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Załącznik nr 1 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
a) 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. 

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

 
(1) Szkolenie w zakresie UAVO VLOS, 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 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 dopełnia w ramach realizacji zamówienia, dopełnia wszelkich formalności, w tym opłaty 

związane z badaniami lekarskimi, ubezpieczeniem OC i NNW Uczestników szkolenia, wykonania 
opłaty na konto ULC związanej z wydaniem świadectwa kwalifikacji oraz wysłaniem wymaganych 
dokumentów do Departamentu Bezzałogowych Statków Powietrznych Urzędu Lotnictwa Cywilnego. 

h) Uczestnicy szkolenia, którzy zaliczyli egzamin teoretyczny i praktyczny powinni otrzymać świadectwa 
kwalifikacji wystawione przez ULC nie później niż miesiąc po ukończeniu szkolenia. 

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

j) Wykonawca zobowiązany jest nieodpłatnie dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty: 
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 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.  

 


