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7/ Dokumenty nt. więzienia Pawiak, pozyskane z Archiwum Państwowego (u1. Krzywe Koło 7'

Warszawa).

8/ Schęmat kompleksu więziennego wykonany na podstawie uzyskanej dokumentacji.

opracowanie własne, lipiec 2018.

9l Ana|tzy porównawcze pierwotnego obiektu więzienia wg projektu H. Marconiego z 1830 r.

ze stanem obecnym, opracowanie własne, lipiec 2018.

1l/Inwentaryzacjabudynku mauzoleum wraz z pomnikiem drzęwa orazbramą od strony

frontowej obiektu wykonana przez firmę PKiG Sp' z o.o., lipiec/sierpień 2018.

12lDokumentacja badanpodłoża gruntowego wrazz opinią geotechniczną, autorstwo mgr

Marcin Pawlak, sierpień 2018.

13/Ekspertyza budowlana dotycząca określenia stanu techniczne go oTaz

możliwoŚci rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku Muzeum Więzienia Pawiak przy

ul. Dzielnej 24126 w Warszawie, działkaff ew. 11, obręb 50107, sierpień 2018 roku.

Biorąc pod uwagę równy dostęp do informacji dotyczący niniejszego postępowania oraz

przedmiotu zlecenia, a jednocześnie mając ogIomny wpływ na Wycenę przedmiotu zlecenia,

czas rcalizacji i nakład pracy wnosimy o udostępnienie wyzej wymienionych dokumentów juz

na etapie niniej szego postępowania.

Odpowiedź
W opinii Zamawiającego; załączony projekt koncepcyjny pt. ,,Muzeum Więzienia Pawiak-

Centrum Martyrologii Niepodległościowej. Przebudowa i rozbudowa istniejącego budyŃu
wraz Ze Zm:raną projektu zagospodarowania terenu", zawieta wszelkie niezbędne informacje

umożliwiające ocenę zakresu prac projektowych i czynności koniecznych do wykonania,

w związku z reaIizacją przedmiotu zamówienia. Analtzy i opracowania, wymienione w pkt 1

projektu koncepcyjnego pt. ,,Muzeum Więzienia Pawiak-Centtum Martyrologii
Niepodległościowej. Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku wraz ze zmianą projektu

zagospodarowania terenu'', stanowiły podstawę do opracowania załączonego projektu

koncepcyjnego. Część z analiz, wymienionych w pkt1 opisu projektu, to analizy wewnętrzne

Wykonawcy projektu koncepcyjnego, które nie zostały przekazane Zamawiającemu w formie

wydzielonych opracowań' Jednakze wnioski z tych ana|iz, jak i innych opracowań

wymienionych w pkt I, zostały uwzględnione w projekcie koncepcyjnym pt. ,'Muzeum
Więzienia Pawiak-Centrum MartyrologiiNiepodległoŚciowej. Przebudowa i rozbudowa

istniejącego budynku wraz ze zmlaną projektu zagospodarowania tęrenu''. Podstawą do

opracowania projektu budowlanego i wykonawczego' co jest przedmiotem postępowania,
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