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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 
 
Odpowiedzi na pytania, dotyczące treści SWZ w postępowaniu nr 1/ARR.LOMZA/23                               
-  część 2.  
 
Zgodnie z art. 284 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej 
ustawa PZP) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w terminie.  
 
Pytanie 1.  
W opisie na stronie nr 4 opisane są ogólne założenia. Dotyczą one jednak także urządzeń 
których nie ma na schematach i w kosztorysie i nie ma ich dokładnej specyfikacji np.: 
- Serwery z maszynami wirtualnymi na/z Windows serwer 2019. 
- dostarczenie oprogramowania do kopii zapasowych w/w serwerów wraz systemem z macierzy 
itp. 
*** Rozumiem, że jest to tylko założenie, a te urządzenia kupuje i konfiguruje inwestor. 
Jeśli nie to brak jest dokładnej specyfikacji. 
 
Odpowiedź na pytanie 1. 
Dostawy i montaż urządzeń i  wyposażenia teletechnicznego zostaną  objęte odrębnym postępowaniem  
przetargowym.   
 
Pytanie 2. 
 W opisie na stronie nr 9 - punkt: 8 - Wyposażenie sal spotkań i strefy otwartej - brak w kosztorysie - 
występuje na rysunkach. 
 
Odpowiedź na pytanie 2. 
Dostawy i montaż wyposażenia teletechnicznego zostaną  objęte odrębnym postępowaniem  
przetargowym.   
 
Pytanie 3. 
W opisie na stronie nr 10 - punkt 10 - Brak odrębnego opracowania uzgodnionego z ORANGE 
POLSKA SA 
 
Odpowiedź na pytanie 3. 
Zamawiający uzyska uzgodnienie projektu przyłącza teletechnicznego z gestorem sieci.                                               
Należy dokonać wyceny na podstawie przedmiaru oraz projektu zagospodarowania terenu. 
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Pytanie 4. 
W opisie na stronie nr 10 - punkt 11 - System automatycznych skrytek pocztowych brak w 
kosztorysie - występuje na rysunkach. 
*** Brak wyszczególnienia parametrów np. na ile skrytek ma być system. 
 
Odpowiedź na pytanie 4. 
Dostawa i montaż automatycznych skrytek pocztowych zostanie uwzględniona w odrębnym 
postępowaniu przetargowym. 
 
Pytanie 5. 
W opisie jest wzmianka w kilku miejscach o wideofonie, ale nie występuje na rysunkach poza 
legendą, zestawieniu materiałów i w kosztorysie. 
*** Rozumiem, że to błąd opisowy i nie ma wideofonów w systemie. 
 
Odpowiedź na pytanie 5. 
Zapis o wideofonach został zawarty omyłkowo – nie należy uwzględniać w kalkulacji ceny ofertowej.  
 
Pytanie 6. 
Uprzejmie  proszę o udostępnienie kompletnych projektów wykonawczych branży sanitarnej – rysunki, 
opis techniczny 
 
Odpowiedź na pytanie 6. 
Kompletny projekt wykonawczy branży sanitarnej zostanie uzupełniony w załączniku nr 
1C5_Sanitar_swz 1.23 
 
Pytanie 7. 
Czy meble i logo należy wycenić zgodnie z zestawieniem  materiałowym. 
 
Odpowiedź na pytanie 7. 
Meble i logo zostaną uwzględnione w odrębnym postępowaniu przetargowym. 

 
Pytanie  8. 
Proszę o informację czy dostawa i montaż GRAFIKI + PRZESTRZENNE LITERY zgodnie z Zestawieniem 
Materiałów poz. SC26, SC27 wchodzi w zakres zamówienia 
 
Odpowiedź na pytanie 8. 
Grafiki + przestrzenne litery nie wchodzą w zakres tego zamówienia. Zostaną uwzględnione w 
odrębnym opracowaniu przetargowym. 
 
 
Podane wyżej odpowiedzi na pytania (część 2) stanowią integralną część Specyfikacji Warunków 

Zamówienia nr 1/ARR.LOMZA/23    

Łomża, dnia 24 stycznia 2023 r.  

Kierownik Zamawiającego  

Prezes Zarządu ARR  S.A. w Łomży  

         dr Joanna Karpowicz  
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