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ZAMAWIAJĄCY: Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży 
ul. Marii Curie – Skłodowskiej 1  
18-400 Łomża             

 
Dotyczy: Postępowanie w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy PZP. 

„Rozbudowa, nadbudowa wraz z przebudową istniejącej siedziby Agencji Rozwoju 
Regionalnego S.A. w Łomży wraz z zagospodarowaniem terenu” na potrzeby projektu 
„Łomżyńskie Centrum Rozwoju Biznesu” współfinansowanego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

 

Sygnatura: 1/ARR.LOMZA/23 
 
Odpowiedź na pytanie dotyczące treści SWZ w postępowaniu nr 1/ARR.LOMZA/23. 
 
Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 
2022 poz. 1710 ze zm.) udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w terminie.  
 
Pytanie 1.  
W rozdziale 5 zamieszczono treść odnośnie wizji lokalnej: 
Rozdział 5. Wizja lokalna. 
Zamawiający w nawiązaniu do treści art. 131 ust. 2 ustawy PZP wymaga odbycia przez wykonawcę wizji 
lokalnej przed złożeniem oferty. 
Zamawiający wymaga przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej przyszłego terenu 
budowy/rozbudowy. 
UWAGA: Odbycie wizji lokalnej jest obligatoryjne dla Wykonawcy i dlatego oferta złożona bez odbycia wizji 
lokalnej podlega odrzuceniu. 
 
Czy odbycie wizji lokalnej do postępowania 7/ARR.LOMZA/22 będzie zaliczone jako odbyte do 
postępowania 1/ARR.LOMZA/23, czy wymaga ponownej wizji lokalnej ? 
 
Odpowiedź na pytanie1:  
Odbycie wizji lokalnej w postępowaniu nr 7/ARR.LOMZA/22  - unieważnionym przez 
Zamawiającego nie może być zaliczone jako odbyte do w ramach postępowania nr 
1/ARR.LOMZA/23,  ogłoszonego w dniu 16.01.2023r.  . 
 
Uzasadnienie 
Postępowanie nr 7/ARR.LOMZA/22 zostało unieważnione w dniu 10.01.2023 roku.                                                                   
Zatem wszelkie czynności, które odbyły się w tym unieważnionym postępowaniu – łącznie z odbytymi 
wizjami lokalnymi Wykonawców – straciły swą aktualność i nie mają mocy wiążącej (dowodowej)                               
w nowym postępowaniu nr 1/ARR.LOMZA/23, ogłoszonym w krajowym elektronicznym Biuletynie 
Zamówień Publicznych w dniu 16 stycznia 2023 r.  
 
 
Odpowiedź na pytanie nr 1 stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia nr 

1/ARR.LOMZA/23    

 

Prezes Zarządu ARR  S.A. w Łomży  

         dr Joanna Karpowicz  
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