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Warszawa 04 wrzeŚnia 2018 r.

Numer sprawy: ZP-272-412018

Dot. postępowania o udzielenlę zamówienia publicznęgo prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego nal. ,,Wykonanie projektu budowlanego oraz wykonawczego dla
zadania p.n.: ,,Muzeum Więzienia Pawiak-Centrum MarQrologii Niepodległościowej

przygotow anie dokumentacj i budow lanej ".

Zamawia1ący Muzeum Niepodległości w Warszawie - na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z

dnia 29.01.2004t. Prawo Zamowrcń Publicznych (tJ. Dz. U. z 2017 T. poz. 1579, ze zm.)

zwanej dalej ustawą, informuj ę o zŁoŻonych wnioskach dotyczących wyjaśnienia treŚci siwz,

które wpłynęły w przedmiotowym postępowaniu przedstawiając jednoczeŚnie udzielone

o dpowi edz i pt zez Zamawiaj ące go .

Pytanie 1

1. Na jakiej podstawie Za1nawiający oczekuje wykonania, a nawet skrócenia z45 do 30 dni

wykonania projektu budowlanego bez posiadanta decyzji ULICP na potrzeby wydania
pozwolenia konserwatorskiego, oraz wykonania projektu budowlanego na potrzeby pozwolenia

na budowę w 70 dni od terminu podpisania umowy' kiedy:

- Termin ustawowy:

Tęrmin wydania decyzji Nie póŹniej niŻ w ciągu 65 dni od dnta złoŻęnia kompletnego

wniosku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. (Do terminu tego nie wlicza
się terminów przewidztanych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności,

okresów zawieszęnia postępowania otaz okresów opóźnien spowodowanych z winy strony albo

z przy czyn niezaleŻnych od organu. )

- termin faktyczny: min.: 30 dni + 7 dni na uprawomocnienie.

Podstawą wykonania projektu budowlanego Są warunki Miejscowego Planu Zagospodarowania

( brak), wZiZT lub ULICP ( brak). Robienie projektu budowlanego bez povł1lŻszych decyzji
jest nieracjonalne i bezcelowę oraz naruŻa na niegospodarnośó wydatkowania środków

publicznych ( znaczący i bezpodstawny wzrost wartoŚci oferowanych usług projektowych).
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