
LP Pytanie  Odpowiedź PAŻP 
1 W jakim terminie planujecie Państwo rozpocząć 

inwentaryzację ? 
Pod koniec I połowy 2018r. 
najpóźniej zakończenie do 
31.12.2018r. 

 
2 Czy dysponujecie Państwo osobami, które będą 

współpracowały z zespołami spisowymi wykonawcy ? Jeśli 
tak to ile osób Państwo przewidujecie do tego ćwiczenia ? 

Przewidujemy co najmniej 1 
merytoryczną osobę z PAZP do 
każdego zespołu spisowego. 

 
3 Czy moglibyście Państwo przedstawić mapy z lokalizacjami 

gmin, gdzie znajduje się Państwa majątek ? 
W informacji poniżej wskazano 
adresy lokalizacji siedziby głównej 
oraz ośrodków terenowych PAŻP. 
Jednakże znaczna część środków 
trwałych m.in. w postaci obiektów 
radionawigacyjnych (radary, 
radiolatarnie itp.) znajduje się w 
ponad 60 innych lokalizacjach 
rozmieszczonych na terenie całego 
kraju. Dostęp do niektórych miejsc 
wymaga użycia pojazdu 
terenowego.  

 
4 Czy obecnie korzystacie Państwo z jakiegoś narzędzia 

wspierającego proces inwentaryzacji (oprogramowanie, 
aplikacji mobilna, kolektory danych, drukarki kodów 
kreskowych itp.) 

Posiadamy oprogramowanie do 
drukowania kodów kreskowych, 
drukarki kodów kreskowych i 
czytniki 

 
5 Czy obecnie majątek jest oznakowany (numery inwentarzowe, 

etykiety z kodem itp.) 
Posiadamy etykiety z numerem 
inwentarzowym, nazwą składnika 
majątku oraz kodem kreskowym. 

 
6 Czy przewidujecie Państwo dostarczenie przez wykonawcę 

dokumentacji fotograficznej dla składników majątku 
wykonanej podczas spisu ? 

Tak 

 
7 W jakich dniach i godzinach możliwy będzie spis majątku 

(dni robocze, weekendy ) 
Zasadniczo możliwe w godzinach 
7:30-15:30 w dni robocze. W 
zależności od charakteru obiektu 
oraz uzgodnień ze służbami 
operacyjnymi - w części lokalizacji 
możliwe również w innych 
godzinach, pod nadzorem 
przedstawiciela PAŻP. 
Harmonogram i inne szczegóły 
wymagają uzgodnienia z 
Wykonawcą.  
 



8 Jaką ilością kolektorów danych do odczytu tagów RFID 
jesteście Państwo zainteresowani ? Czy mają one być 
wypożyczane na okres inwentaryzacji (np: co roku ) czy 
przewidujecie Państwo ich zakup na własność PAŻP ? 

Około 20 szt. Opcjonalnie sprzedaż 
lub użyczenie . Do ustalenia. 

9 Czy w przypadku składników majątkowych, na których brak 
jest możliwości naklejenia znacznika przewidujecie Państwo 
przygotowanie kart ewidencyjnych ze szczegółowym opisem 
danego składnika ? ( zdjęcia, kody 1D lub 2D) 

Tak, przewidujemy. 

 

10 Czy w zespole wykonawcy powinny być osoby ze specjalnymi 
uprawnieniami (np: alpiniści do prac na wysokościach, 
specjalne szkolenia BHP itp.) 

Nie ma takiej konieczności  

 
Adresy lokalizacji głównej i ośrodków terenowych PAŻP 

 

Ośrodek adres kod pocztowy, poczta 

Warszawa 
CZRL 
siedziba 
główna 

ul. Wieżowa 8 02-147 Warszawa 

Bydgoszcz  ul. Paderewskiego 1 86-005 Białe Błota  

Gdańsk  ul. Słowackiego 196 80-298 Gdańsk  

Katowice ul. Wolności 90 41-960 Ożarowice-Pyrzowice 

Kraków  ul. Kpt. Mieczysława Medweckiego 1B  32-083 Balice  

Lublin  ul. Króla Jana III Sobieskiego 1  21-040 Świdnik 

Łódź  ul. gen St. Maczka 35 94-328 Łódź-Lublinek 

Modlin  ul. gen. Wiktora Thommee 1a 05-102 Nowy Dwór Mazowiecki 

Poznań  ul. Radarowa 1 62-080 Przeźmierowo-Wysogotowo  

Poznań  ul. Przytoczna 1a 60-427 Poznań 

Radom  ul. Kaszubska 2 26-600 Radom 

Rzeszów  Ośrodek Kontroli Ruchu Lotniczego 36-002 Jasionka 945 

Szczecin  Wieża Kontroli Ruchu Lotniczego 72-100 Goleniów  

Szymany Ośrodek Kontroli Ruchu Lotniczego  12-100 Szczytno 

Wrocław  ul. Zarembowicza 40 54-530 Wrocław 

Zielona 
Góra  

Wieża Kontroli Ruchu Lotniczego 66-110 Babimost  


