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 Sprawa numer: BA.WZP.26.5.8.2020 

Warszawa, dnia 21 lutego 2020 r.  

 

WYKONAWCY 

 

W związku z otrzymanymi od Wykonawcy pytaniami, Zamawiający udziela poniżej na te pytania 

odpowiedzi, tj.: 

Pytanie 1 

a) Dron jest wykorzystywany wyłącznie komercyjnie?  

Odpowiedź Zamawiającego: 

Drony będą wykorzystywane w zakresie obszarów i celów statutowych działalności Urzędu 

Komunikacji Elektronicznej. Zaproszenie do składania ofert (punkt IV. Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia, ppkt. 12) ) zawiera informacje dot. lotów jakie będą wykonywane przez operatorów. 

Pytanie 2 

Jaka jest masa startowa (MTOM) wykorzystywanych dronów oraz iloma dronami w trakcie roku 

posługują się operatorzy? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Masa startowa gotowego do lotu drona to 907 g (wg specyfikacji producenta). Zamawiający posiada 

7 dronów, wszystkie o wskazanej masie startowej, tj. 907 g. Poszczególne drony nie będą przypisane 

do operatora, więc można przyjąć, że każdy operator będzie używać 7 dronów, o czym Zamawiający 

informuje w Zaproszeniu do składania ofert: „operatorzy nie są przypisani do konkretnego 

bezzałogowego statku powietrznego. Mają mieć możliwość wykorzystania dowolnego 

bezzałogowego statku powietrznego (zgodnie z posiadaną kategorią świadectwa kwalifikacji UAVO), 

znajdującego się na wyposażeniu UKE.” (punkt IV. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ppkt. 

11) f. ) 

Pytanie 3 

Czy loty są wykonywane tylko na terenie Polski? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Tak, loty będą wykonywane wyłącznie na terenie Polski z uwzględnieniem sytuacji opisanych 

w Zaproszeniu do składania ofert (punkt IV. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ppkt 5). 

Pytanie 4   

Czy operatorzy posiadają świadectwa kwalifikacji UAVO? Proszę o podanie imion operatorów oraz 

5 ostatnich cyfr ich numerów PESEL? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Tak, wszyscy operatorzy posiadają świadectwa kwalifikacji UAVO - VLOS . Dane operatorów 

zostaną przekazane potencjalnemu Wykonawcy w odrębnej korespondencji. Dane zostaną 
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udostępnione na prośbę Wykonawcy oraz po uprzednim oświadczeniu potencjalnego Wykonawcy, 

że dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przedstawienia oferty Zamawiającemu, o której mowa 

w Zaproszeniu do składania ofert.  

Pytanie 5 

Jakiego rodzaju loty są wykonywane: w zasięgu wzroku, poza zasięgiem wzroku, nocne, dzienne, 

ewentualnie inne specyficzne, np. nad liniami energetycznymi, w lasach, patrolowe, w górach, 

nad morzem, w budynkach, szkoleniowe, inne? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zgodnie z punktem IV. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ppkt 1) Zaproszenia do składania 

ofert, loty będą wykonywanie w kategorii VLOS.  

Zgodnie z punktem IV. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ppkt 11) e. Zaproszenia 

do składania ofert, loty nie będą odbywać się w porach nocnych, tj. w godzinach 22:00 – 06:00. 

Zaproszenie do składania ofert (punkt IV. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ppkt. 12) ) 

zawiera informacje dot. lotów jakie będą wykonywane przez operatorów. Do operacji będą zaliczać 

się również loty w górach, lasach oraz loty inspekcyjne, pokazowe i szkoleniowe. Ponadto loty mogą 

odbywać się w obrębie linii energetycznych, masztów itp. Infrastruktury. Loty wewnątrz budynków 

nie są planowane, jednak nie wykluczamy takiej możliwości. 

Pytanie 6 

Jaka jest historia ubezpieczenia w ciągu ostatnich 3/5 lat? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

 

Brak historii ubezpieczeniowej w zakresie OC osób eksploatujących bezzałogowe statki powietrzne 

o masie do 25 kg, za szkody wyrządzone w związku z ruchem tych statków.  

Pytanie 7 

Ubezpieczającym/Ubezpieczonym będzie UKE? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, że ubezpieczającym będzie UKE, natomiast ubezpieczonymi pracownicy UKE, 

którzy są operatorami dronów. 

 

 

 


