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Znak sprawy: PCKZiU.271.10.CKZ.2020   Wieliczka, dnia 14 stycznia 2020  roku 

 

 

Do uczestników postępowania 

 

 
 

Dotyczy: postępowanie „Usługa organizacji kursów zawodowych w ramach projektu Centrum Kompetencji 

Zawodowych w Powiecie Wielickim II  w roku 2021” 

  

Zamawiający, Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce   

ul. marsz. J. Piłsudskiego 105  32-020 Wieliczka uprzejmie informuje, iż wpłynęło pytanie o wyjaśnienie 

treści ogłoszenia zamieszczone poniżej:  

 

2. W chwili obecnej nie ma uprawnień które nazywamy „UAVO VLOS”. W dalszym ciągu są t o 

szkolenia w zasięgu wzroku, jednakże sens tychże szkoleń został sprowadzony do scenariuszy 

możliwego wykorzystania(unijne STS lub krajowe NSTS). W Państwa przypadku postępowanie, 

powinno uwzględniać „SZKOLENIE  I EGZAMIN  Z  WIEDZY  TEORETYCZNEJ ORAZ 

SZKOLENIEI EGZAMIN PRAKTYCZNY DLA PILOTA BEZZAŁOGOWEGO STATKU 

POWIETRZNEGO W ODNIESIENIU DO KRAJOWEGO SCENARIUSZA STANDARDOWEGO 

NSTS-01 dla 10 uczniów i uczennic…”, które to szkolenie jest bardzo podobne do wcześniejszego 

VLOSa, jednakże daje uprawnienia do 4kg masy drona nie jak w postępowaniu 5kg.Pozostawienie 

zapisu dot.5kg wymagałoby od ośrodka realizacji szkolenia do uprawnień wyższych (25kg), co 

zmieniłoby zakres godzinowy oraz cenę kursu.  

W ogłoszeniu, załączniku nr 1 do ogłoszenia (szczegółowy opis) oraz projekcie umowy Zamawiający użył 

nazwy „Kurs operator drona VLOS UAV do 5 kg z egzaminem - kwalifikacja” jako nazwy zwyczajowej – 

pozwalającej do precyzyjne określenie przedmiotu zamówienia w sposób jasny dla wszystkich 

potencjalnych Wykonawców. W związku z wprowadzonymi zmianami w zakresie uprawnień Zamawiający 

informuje, iż  dopuszcza zaoferowanie szkolenia  i egzaminu  z  wiedzy  teoretycznej oraz szkolenia i 

egzaminu praktycznego dla pilota bezzałogowego statku powietrznego w odniesieniu do krajowego 

scenariusza standardowego NSTS-01 pomimo niższej niż określona w ogłoszeniu masy drona (4 kg). 

Jednocześnie Zamawiający nie dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia i ogłoszenia w zakresie 

nazwy.  

 

3.  Zakres godzinowy szkolenia. W postępowaniu opisują Państwo szkolenie jako 3 6 godzin na 

grupę przy grupach 5 os. Zgodnie ze scenariuszem NSTS 01 , kurs winien uwzględniać 1 2h 

zegarowych teorii (może być w grupie) oraz 4h praktyki ( wyłącznie indywidualnie). Zgodnie z tym 

grupa 5 os. powinna mieć kurs w wymiarze 12h 5 os. 4h) 32 h zegarowe / grupa 

Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w zakresie szkolenia pozostając przy określeniu liczby godzin 

w wyższej niż wymagana liczbie.  

 

4. Efektem szkolenia w przypadku tego kursu nie będzie już Świadectwo Kwalifikacji. Taki 

dokument od dnia 31.12.2020 r. nie jest już wydawany przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. 

Zamawiający zwraca uwagę, iż realizacja przedmiotu zamówienia musi odbywać się zgodnie z 

powszechnie obowiązującymi przepisami  prawa. Zamawiający dokonał korekt w zakresie dokumentu 

będącego efektem szkolenia (świadectwo kwalifikacji). Zmiany zostały wprowadzone w załączniku nr 1 do 

ogłoszenia (oznaczone kolorem czerwonym).  

 


