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Warszawa, dnia 02.03.2015r. 

 

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE  

O SPROSTOWANIU OGŁOSZENIA PREZESA URZĘDU LOTNICTWA 

CYWILNEGO Z DNIA 28 STYCZNIA 2015 R. O OTWARTYM KONKURSIE 

OFERT  

ORAZ O ZAPOTRZEBOWANIU NA REALIZACJĘ  NIEKTÓRYCH CZYNNOŚCI 

NADZORU LUB KONTROLI  

 

 

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego działając na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 

3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1393 oraz z 2014 r. poz.768) oraz § 3 

ust. 1 pkt 2 i § 11 ust. 1 w związku z § 2 pkt 3–6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury                   

i Rozwoju z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie upoważnień do wykonywania niektórych 

czynności nadzoru lub kontroli udzielanych przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego                

(Dz. U. z 2014 r. poz. 899), zwanego dalej „rozporządzeniem”, ogłasza co następuje. 

 

1. W związku z koniecznością doprecyzowania czynności nadzoru lub kontroli określonych           

w załączniku Nr 1 do ogłoszenia Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 28 stycznia 

2015 r. o otwartym konkursie ofert, dla których wybór podmiotu upoważnionego nastąpi                

w trybie otwartego konkursu ofert zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia, ogłasza się, że:  

 

1) wybór podmiotu upoważnionego w trybie otwartego konkursu ofert nastąpi 

wyłącznie w zakresie czynności nadzoru lub kontroli określonych w załączniku Nr 1 

do ogłoszenia Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 28 stycznia 2015 r.                     

o otwartym konkursie ofert w części: 

a) I. Ewidencja statków powietrznych pod Nr 1; 

b) II. Bezzałogowe statki powietrzne o MTOM do 150 kg pod Nr 1 lit. a; 

2) pozostałe informacje i wymagania zawarte w ogłoszeniu Prezesa Urzędu Lotnictwa 

Cywilnego z dnia 28 stycznia 2015 r. i załącznikach do tego ogłoszenia pozostają              

bez zmian. 

 

2. Ogłasza się, zgodnie z § 11 ust. 1 rozporządzenia, zapotrzebowanie na wybór podmiotów 

upoważnionych do wykonywania niektórych czynności nadzoru lub kontroli określonych                 

w załączniku Nr 1 do ogłoszenia Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 28 stycznia 

2015 r., za wyjątkiem czynności wskazanych w pkt 1 niniejszego ogłoszenia. 

 

3. Termin składania ofert w trybie otwartego konkursu ofert odnośnie czynności nadzoru               

lub kontroli rozpatrywanych w tym trybie nie ulega zmianie. 

4. Termin składania ofert w trybie zapotrzebowania ustala się do dnia 13.04.2015 r. 

 

5. Wykonawca ma możliwość złożenia ofert na poszczególne czynności / łączne zakresy 

(maksymalnie 27 ) w trybie zapotrzebowania. 
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6. Nie przewiduje się ograniczenia liczby podmiotów upoważnionych wybranych w trybie 

zapotrzebowania. 

 

7. Pozostałe informacje i wymagania zawarte w ogłoszeniu Prezesa Urzędu Lotnictwa 

Cywilnego z dnia 28 stycznia 2015 r. o otwartym konkursie ofert znajdują odpowiednie 

zastosowanie do trybu zapotrzebowania. 

 

8. Oferty dotyczące czynności nadzoru lub kontroli, które wpłynęły do Urzędu Lotnictwa 

Cywilnego w oparciu o ogłoszenie Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 28 stycznia 

2015 r. o otwartym konkursie ofert, a dotyczą wyboru podmiotu upoważnionego w trybie 

zapotrzebowania zgodnie z pkt 2 traktuje się jak oferty złożone w trybie zapotrzebowania. 

 

9. Zainteresowane podmioty mają możliwość zadawania pytań do treści niniejszego 

ogłoszenia  w terminie do 10 dni od dnia jego publikacji na stronie internetowej Urzędu 

Lotnictwa Cywilnego i uzyskania odpowiedzi w trybie określonym w ogłoszeniu z dnia 28 

stycznia 2015 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


