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KoniecznoŚó pozyskania odstępstw od przepisóW technicznych będzie wynikaó wprost

Z r o Zw iąZan pr zy j ęty ch w p roj ekc i e budo wl anym.

Pytanie 17

Czy Inwestor w związku Z planowaną przebudową, rozbudową i nadbudową,-|Jzyskał Zmianę

warunków technicznychprzyłączenia do poszczegolnych sieci infrastruktury technicznej?

Odpowiedź
Zamawiający nie wystąpił do gestorów sieci o wydanie warunków technicznych przyłączenta

do sieci. Budynek istniejący jest ptzyłączony do sieci ciepłowniczej, wodno-kanalizacyjnej

oraz energetycznej.

Pytanie 18

Czy tozwiązania zawatle w przedstawionej koncepcji są ostateczne i kompletne w swojej

zawaftoŚci i czy nie wymagają na etapie oplacowywania PB dodatkowych uzgodnień

z Inwestorem?

odpowiedź
Z punktu widzenia Zamawiającego, tozwiązania zawarte w projekcie koncepcyjnym

pt. ,,Muzeum Więzienia Pawiak-Centrum Martyrologii NiepodległoŚeiowej. Przebudowa

i rozbudowa istniejącego budynku wtaz zę zmtaną projektu zagospodarowania terenu",

Są zgodne z oczekiwaniami Zamawiającego. Zamawiający nie widzi konieczności

wprowadzan ia zmian na etapi e proj ektu budowlane go i wykon aw cze go .

Pytanie 19 
|

Kto jest autorem koncepcji stanowiącej załącznlk do SIWZ ? Jakie biuro projektów i jaki

architękt?

odpowiedź
Autorem koncepcji ''Muzeum Więzienia Pawiak-Centrum Martyrologii Niepodległościowej.

Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku wtaz Ze zmianą projektu zagospodarowania

telenu.'' .j est FAAB Architektur a Białobtzeski Fi gurski s. c.

Pytanie 20

Czy autorzy koncepcji mogą uczestniczyc w przetargu na projekt budowlany i wykonawczy?

odpowiedź
P1tanie nie dotyczy treŚci siwz.

Pytanie 21
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