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Czy autorzy projektu koncepcyjnego są wykluczęnl z przetargu na projekt budowlany

i wykonawczy ze względu na to ze doradzall Zamawiającemu i posiadają wiedze znacznię

większą dot. zakresu projektu niŻpozostali oferenci ktorzy będą brać udział w przetargu?

odpowiedź
Przesłanki wykluczenia wykonawcy określone Są w pkt 13 siwz.

PytanieŻ2
Czy autotzy projektu koncepcyjnego są wykluczęni z przetargu na projekt budowlany

i wykonawczy ze względu na to mają opracowane rysunki projektowe w zakresie znacznie

SZerSZym niŻten zakres który został dołączony do SIWZ przetatgu?

Odpowiedź
Przesłanki wykluczenia wykonawcy określone Są W pkt 13 siwz.

Pytanie 23

W jaki sposób chcą Państwo Zapewnió równe traktowanie wszystkich oferentów jeśli autorzy

projektu koncepcyjnego mają gotowy projekt (edytowalny model 3d), a pozostali oferenci maja

tylko wybrane rysuŃi w formacie pdf który uniemoŻ|iwia edytowanie rysunków koncepcji.

Zgodnle z at 7 ustawy PZP Zamawiający przygotowuj e I przeprowadza postępowanie o

udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe

traktowanie wykonawców oraz zgodnie Z zasadamt proporcjonalności

iprzejrzystości. W tymprzypadku widoczne jest nierówne traktowanie oferentów.

odpowiedź
Zamawiający przekaze Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie' projekt

koncepcyjny pt. ,,Muzeum Więzienia Pawiak-Centtum Martyrologii Niepodległościowej.

Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku wtaz Ze Zmlaną projektu zagospodarowania

terenu", w postaci edytowalnej, d. pliki dwg.

Pytanie24
Czy przedstawiona bryła budynku ma byó dokładnie zaprojektowana jak na rysunkach pdf
proj ektu koncepcyj nego ?

odpowiedź
Z punktu widzenia Zama-wiającego, rozwiązania zawartę w projekcie koncepcyjnym

pt.,,Muzeum Więzienia Pawiak-Centrum MańyrologiiNiepodległoŚciowej. Przebudowa

i rozbudowa istniejącego budynku wraz zę zm1aną projektu zagospodarowania terenu'',

Są zgodne z oczękiwaniami Zamawiąącego. Zamawiający nie widzi konieczności

wprowadzania zmian na etapie proj ektu budowlanego i wykon aw częgo.
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