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1. Przedmiotem zamówienia usługa szkoleniowa polegająca na przygotowaniu pracowników stacji nadbrzeżnej Polish 

Rescue Radio do egzaminu uprawniającego do pełnienia funkcji operatora urządzeń radiowych w stacjach 

nadbrzeżnych i morskich ratowniczych centrach koordynacyjnych. 

2. Wymaga się przeprowadzenia szkolenia przez ośrodek szkoleniowy będący morską jednostką edukacyjną posiadającą 

uznanie zgodnie z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011r o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr. 228, poz. 1368, 

z późn. zm). 

3. Program szkolenia powinien być oparty na kursach modelowych IMO oraz powinny umożliwiać osobom kończącym 

kurs przystąpienie do egzaminu państwowego UKE nadającego uprawnienia do pełnienia funkcji operatora urządzeń 

radiowych w stacjach nadbrzeżnych i morskich centrach koordynacyjnych. 

4. Program szkolenia powinien zapewniać aby osoba szkoląca po ukończeniu kursu powinna wykazać: 

a) Szczegółową znajomość działania wszystkich podsystemów i urządzeń, 

b) Szczegółową znajomość przepisów dotyczących łączności radiowej w relacji brzeg-statek i statek-brzeg, w 

szczególności procedur radiokomunikacyjnych dotyczących bezpieczeństwa życia na morzu oraz organizacji łączności 

w akcjach poszukiwawczo ratowniczych, 

5. Szkolenia muszą być prowadzone w grupach maksymalnie 5 osobowych. 

6. Wymaga się rozpoczęcia szkoleń dla 25 osób będących pracownikami Zamawiającego w następujących miesiącach: 

a) I grupa -  w miesiącu październik 2019 – ilość osób 5, 

b) II grupa W miesiącu listopad 2019 – ilość osób 5, 

c) III grupa W miesiącu grudzień 2019 – ilość osób 5, 

d) IV grupa W miesiącu lutym 2020 – ilość osób 5, 

e) V grupa W miesiącu marcu 2020 – ilość osób 5 

7. Łączny czas jednego szkolenia powinien trwać nie więcej niż 16 dni kalendarzowych. 

8. Zakończenie szkolenia powinno zostać potwierdzone stosownymi dokumentami umożliwiającymi przystąpienie do 

egzaminu Państwowego przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 stycznia 2015r w sprawie świadectw operatora 

urządzeń radiowych. 

9. Zamawiający przekaże na 7 dni przed terminem rozpoczęcia kuru informacje o osobach w nim uczestniczących. Zakres 

przekazywanych danych osobowych pracowników będzie obejmował minimalny zakres danych niezbędnych do 

przeprowadzenia szkolenia i przystąpienia do egzaminu. Dane zostaną przekazane na podstawie umowy przekazania 

danych osobowych będącym załącznikiem nr. 2 do umowy. 

10. Cena za przeprowadzanie szkoleń jest ceną ryczałtową i powinna uwzględniać wszystkie niezbędne składniki do 

przeprowadzenia szkoleń w szczególności koszt wynajęcia pomieszczeń dydaktycznych, pomieszczeń laboratoryjnych, 

symulatorów, wynagrodzeń prowadzących oraz materiałów dydaktycznych i zaświadczeń. 

11. Płatność za szkolenie przeprowadzane będą po zakończeniu szkolenia każdej z grup i wystawieniu zaświadczeń o 

ukończeniu kursu. Płatność częściowa za szkolenie grupy będzie wynosiła 1/5 łącznej ceny ofertowej. 

12. Miejsce prowadzenia kursu nie może być oddalone dalej niż 50km od siedziby zamawiającego (tj. od lokalizacji Gdynia, 

ul. Chrzanowskiego 10) 

13. W sprawach nieokreślonych w powyższym opisie przedmiotu zamówienia obowiązują zapisy (w zakresach mających 

uzasadnienie przedmiotowe) 

a. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz.U. 2011 nr 228 poz. 1368) 

b. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie świadectw operatora 

urządzeń radiowych (Dz.U. 2015 poz. 99) 

c. Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800) 
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