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Pytanie 25
Kiedy zamawiający udostępni model 3d (edytowalny), który zapewni równe szanse wszystkim
oferentom? Wyjaśniamy ze bryła budynku jest bardzo nietypowa, skomplikowana i brak
takiego modelu to nierówne traktowanie oferentów w przetargu. Zgodnte z ar:t.29 ust. 2 Pzp
przedmiotu zamówienia nie moŻna opisywać w sposób, który mogłby utrudniać uczciwą
konkurencję. opis przedmiotu zamówiona powinien umoŹliwiać wykonawcom jednakowy
dostęp do zamówienia i nie moze powodowaÓ nieuzasadnionych przeszkód w ubieganiu się o
udzielenie zamówienia.

odpowiedź

nie zIecil' Wykonawcy projektu koncepcyjnego realizacjt projektu
koncepcyjnego w technologii BIM. Zamawia1ący nie posiada dostępu do modelu
ZamawiĄący

trójwymiarowego dla przedmiotowego projektu. Zamawiający przekaŻe Wykonawcy, któremu
zostanie udzielone zamówienie, projekt koncepcyjny pt. ,,Muzeum Więzienia Pawiak-Centrum
MartyrologiiNiepodległoŚciowej. Przebudowa i rozbudowa istniejącegobudynku wraz ze
zmianąprojektu zagospodarowania terenu'', w postaci edytowalnej, tj. pliki dwg.

Pytanie 26
Czy konserwator zabytkow uzgodnił koncepcję stanowiącą zaŁączntk do SIWZ?

odpowiedź
Zamawiający przedłoŻyłprojekt koncepcyjny pt' ,,Muzeum Więzienia Pawiak-Centrum
Martyrologii Niepodległościowej.Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku wTM
zę zmianą projektu , zagospodarowania terenu'' Mazowieckiemu Wojewódzkiemu
Konserwatorowi Zabytków, celęm analizy i zaopiniowania.

Pytanie2T
Punktowanie czasu opracowania projektów w sytuacji gdy jeden oferent (autor koncepcji) ma
wszystkie materiały w tym model 3d budynku, a pozostali oferenci maja TYLKo wybrane
rysunki w formacie pdf (format nieed1towalny) to nierówne traktowanie oferentów. W jaki
sposób chcą Państwo Zapewnić równe traktowanie oferentów, i wyeliminować podejrzenie
stronniczości?

odpowiedź
Zamawiający
koncepcyjnego

nie z|ecał Wykonawcy projektu
w

koncepcyjnego rea|izacjt projektu
technologii BIM (3d). Zamawlający nie posiada dostępu do modelu

trójwymiarowego dla przedmiotowego projektu. Zamawłający przekaze Wykonawcy, któremu
zostanie udzielone zamówienie, projekt koncepcyjny pt. ,,Muzeum Więzienia Pawiak-Centrum
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