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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 3.   
 
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. 
Rysunek nr 1 "Plan Sytuacyjno- Wyjściowy" zakłada wykonanie obrzeża betonowego o wymiarach 8x30 
cm, natomiast Przedmiar robót - część drogowa poz. 25 wskazuje na obrzeże o wymiarach 6x20 cm. 
Proszę o wyjaśnienie jaki wymiar obrzeża należy zastosować? „ 
 
Odpowiedź na pytanie 1. 
Nalez y zastosowac  i skalkulowac  obrzez a betonowe 6x20 cm – na ławie betonowej z oporem, tak jak                     
w przedmiarze i przekrojach konstrukcyjnych. 
 
Pytanie 2. 
Czy LOGO+ PRZESTRZENNY NAPIS- ŁOMŻYŃSKIE CENTRUM BIZNESU wchodzi w zakres zamówienia ? 
 
Odpowiedź na pytanie 2. 
Dostawa i montaż wyposażenia tj LOGO+ PRZESTRZENNY NAPIS zostaną objęte odrębnym 
postępowaniem przetargowym. Przedmiary stanowią materiał do wyceny. 
 
Pytanie 3. 
Czy poniższe wyposażenie wchodzi w zakres postępowania? Jeśli tak, poproszę o podanie paramentów 
jakie ma obejmować sprzęt: panel dotykowy - recepcja interaktywna, laptopy, komputery stacjonarne, 
rzutnik oraz ekran projekcyjny, kserokopiarka.  
 
Odpowiedź na pytanie 3. 
Dostawy oraz montaż urządzeń i  wyposażenia tj.  recepcja interaktywna, laptopy, komputery 
stacjonarne, rzutnik oraz ekran projekcyjny, kserokopiarka zostaną objęte odrębnym postępowaniem  
przetargowym. 
 
Pytanie 4. 
W nawiązaniu do projektu instalacji teletechnicznych składam zapytanie czy poniższy asortyment 

nieujęty w przedmiarze robót należy ująć w wycenie: Interaktywne monitory, Urządzenia aktywne 

FortiNet oraz Cisco Centrala telefoniczna, System automatycznych skrytek pocztowych. Czy przedmiary 

traktujemy tylko jako pomocnicze? 
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Odpowiedź na pytanie 4. 
Urządzenia aktywne FortiNet i centrala telefoniczna Cisco są ujęte w przedmiarze  pozycja 35, 36, 38                         
i należy ująć je w wycenie ofertowej. 
Natomiast interaktywne monitory, skrytki pocztowe stanowią wyposażenie, które  zostanie 
uwzględnione w odrębnym postępowaniu przetargowym. 
 
 

Podane wyżej odpowiedzi na pytania (część 3) stanowią integralną część Specyfikacji Warunków 

Zamówienia nr 1/ARR.LOMZA/23.    

 

 

Łomża, dnia 26 stycznia 2023 r.  

Kierownik Zamawiającego  

Prezes Zarządu ARR  S.A. w Łomży  

         dr Joanna Karpowicz  
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