
 Projekt nr:  UDA-RPSL.11.02.03-24-056H/19-00: Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu. 
 

 

     

                                                       
  Sosnowiec, dnia 7 stycznia 2020 

 

CK.26.02.2020.EB 

 

Pytania i wyjaśnienia 

 do treści siwz oraz modyfikacja treści SIWZ - II 

  
 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu w związku z zapytaniem 

złożonym w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 38 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 

2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 16, poz. 177 z późn. zm.), zamawiający przekazuje 

treść pytań i wyjaśnień dotyczących postępowania na: Organizacja szkoleń – 3 zadania 

częściowe. 

Treść Zapytania/Wyjaśnienia 

Pytanie nr 1: 

W opisie przedmiotu zamówienia dla części nr 3 Obsługa BSP znajduje się wymóg: „Zakres szkolenia 

musi umożliwić uzyskanie na koniec kursu świadectwa kwalifikacji operatora UAVO, używanego w 

celach innych niż rekreacyjne lub sportowe z uprawnieniem podstawowym do wykonywania lotów w 

zasięgu wzroku (VLOS) oraz do bezpiecznego wykonywania lotów i obsługi bezzałogowych statków 

powietrznych pozostającymi w zasięgu wzroku”. 

Zwracamy uwagę, że od 31 grudnia 2020 r. obowiązują przepisy Rozporządzenia wykonawczego (UE) 

2019/947, w świetle których Urząd Lotnictwa Cywilnego nie wydaje świadectw kwalifikacji opisanych 

przez Zamawiającego. Aktualnie uprawniony podmiot szkolący przeprowadza proces walidacji 

kursantów oraz wydaje „Certyfikat wiedzy teoretycznej i potwierdzenie ukończenia szkolenia 

praktycznego w przypadku wykonywania operacji w kategorii „szczególnej”. 

Wyjaśnienia:  

Zamawiający dokona modyfikacji treści SIWZ w przedmiotowym zakresie.  

 
 

1. Zamawiający modyfikuje treść Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dotyczącego 

zadania częściowego nr 3 pkt. 3 i 7 (Obsługa bezzałogowych statków powietrznych) – 

załącznik nr 1a do siwz. 
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1.) Pkt 3 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dla zadania częściowego nr 3 

otrzymuje brzmienie:  

„3. Zakres szkolenia musi umożliwić uzyskanie na koniec kursu „Certyfikatu wiedzy 

teoretycznej i potwierdzenie ukończenia szkolenia praktycznego w przypadku 

wykonywania operacji w kategorii „szczególnej””. 

 

2.)   pkt 7 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dla zadania częściowego nr 3 

otrzymuje brzmienie:  

„7. W cenę kursu wliczone jest: wynagrodzenie dla prowadzącego, podręcznik                            

i pomocnicze materiały do nauki (notes, długopis), koszt dojazdu uczestnika na zajęcia 

praktyczne,  egzamin wewnętrzny, opłata za wydanie „Certyfikatu wiedzy teoretycznej                

i potwierdzenie ukończenia szkolenia praktycznego w przypadku wykonywania operacji              

w kategorii „szczególnej”, ubezpieczenie OC dla uczestników na czas kursu, na kwotę                 

co najmniej 10 tys. zł na każdego uczestnika”. 
 

2. Zamawiający dokonuje modyfikacji treści siwz w zakresie:  

1.) Rozdział XIII ust. 13.17. – Kopertę/koperty należy zaadresować (ramka) otrzymuje 

brzmienie: 

„ … nie otwierać przed  14 stycznia 2021 r. do godziny 11:00”  

2.) Rozdział XIV ust. 14.2., otrzymuje brzmienie: 

„14.2. Termin składania ofert upływa w dniu 14-01-2021 r. o godz. 10:30. 

3.) Rozdział XIV ust. 14.3., otrzymuje brzmienie: 

„14.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14-01-2021 r. o godz. 11:00 w siedzibie 

Zamawiającego.” 
 

3. Mając na uwadze powyższe modyfikacje oraz zapisy art. 38 ust. 4a pkt 1 ustawy Pzp, 

Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.  
 

4. Powyższa odpowiedź i modyfikacje stanowią integralną część SIWZ i stają się wiążące dla 

Wykonawców. 
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