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O d p o w i e d ź  n a  z a p y t a n i e  
 

 

    

 

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.) w odpowiedzi na złożone zapytania 

dotyczące przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i administrowanie strefą płatnego 

parkowania w Namysłowie, wyjaśnia: 

1. Jakie obecnie parkomaty są zainstalowane w SPP w Namysłowie? Czyją są one własnością 

i czy spełniają one wymogi niniejszego postępowania?  

   Odp.: Obecnie w SPP w Namysłowie są zainstalowane parkomaty spełniające wymagania 

SIWZ. Parkomaty są własnością Zakładu Administracji Nieruchomościami „ZAN”  

Sp. z o.o. w Namysłowie. 

2. Kto jest obecnym operatorem SPP w Namysłowie? W jakiej wysokości otrzymuje z tego 

tytułu wynagrodzenie?  

     Odp.: Obecnie operatorem SPP w Namysłowie jest Zakład Administracji 

Nieruchomościami „ZAN” Sp. z o.o. w Namysłowie. 

3. Wnosimy o przesunięcie daty rozpoczęcia świadczenia usług określonych Umowie. Bardzo 

krótki czas na dostawę urządzeń oraz zorganizowanie lokalnych struktur mogących 

realizować powierzone zadania, powoduje, iż jedynie podmiot obecnie realizujący obsługę 

SPP w Namysłowie jest w stanie złożyć ofertę w niniejszym postępowaniu.  

     Odp.: Zamawiający nie dopuszcza zmiany daty rozpoczęcia świadczenia usług 

określonych w SIWZ. 

4. Prosimy o wyjaśnienie w kontekście zapisów SIWZ, czy życzą sobie Państwo, aby każdy z 

zamontowanych parkomatów, niezależenie od jego lokalizacji, miał możliwość wydruku 

biletu z podstrefy A lub B (wybór osoby dokonującej opłaty)?  



  

     Odp.: Tak. Każdy zamontowany parkomat powinien mieć możliwość wydruku biletu  

z podstrefy A lub B. 

5. Czy to Wykonawca będzie odpowiadał za uzyskiwanie danych z CEPiK (dane o 

właścicielu pojazdu z nieuregulowaną opłatą dodatkową)? Czy cały proces realizowany 

będzie w formie elektronicznej?  

     Odp.: Dane z CEPIK uzyskiwał będzie Zamawiający. 

6. Prosimy o szczegółowe rozpisanie wymagań dotyczących ilości osób, które Wykonawca 

jest zobowiązany zatrudnić w celu realizacji zamówienia.  

Odp.: Zamawiający nie narzuca Wykonawcy ilości zatrudnionych osób.  
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