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rozbudowa istniejącego budyŃu WTAZ
zmianą projektu zagospodarowania terenu'', w postaci edytowalnej' tj. pliki dwg.

Martyrologii Niepodległościowej.Przebudowa

ZC

Pytanie 28
Czy terminy wykonania projektów które są punktowane mogą być wydłuzone tak aby nie
zacho dz1ło po dej rzeni e nierówne go traktowani a

o

ferentów?

odpowiedź
Przesłanki zmiany umowy zostały określone w pkt 19'3 siwz.

Pytanie 29
Czy posiadają Państwo wszelkie prawa autorskie do dołączonej koncepcji?
odpowiedź
Zamawtający nabył pełnię praw do projektu koncepcyjnego pt. ,,Muzeum Więzienia PawiakCentrum Martyrologii NiepodległoŚciowej. Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku
wTaz zę zmianą projektu zagospodarowania tęIenu''. Zamawiający ma plawo do dowolnego
wykorzystywania opracowania, w tym również w zakresie przeksztaŁcania projektu,
wprowadzanta zmian.
Pytanie 30
Z jakiego materiału ma byó wykonana elewacja? Nie ma takiej informacji na rysunkach.
Odpowiedź
Projekt koncepcyjny pt. ,'Muzeum Więzienia Pawiak Centrum Martyrologii
Niepodległościowej. Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku wIaZ ze zmianą projektu
zagospodarowania terenu'', naleŻy rczpatrywać jako całoŚć, w tym opis i rysunki Łącznte.
Informacja nt. wykończenia elewacji jest zawarta w pdpkt 1.8.2.I. oraz ].8.2.2. opisu projektu
Więzienia Pawiak-Centrum Marlyrologii Niepodległościowej.
koncepcyjny pt.
',Muzeum
Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku wraz ze zmianą projektu zagospodarowania
terenu".

Ww. odpowiedzi udzielone ptzez Zamawtającego stanowią integralną częścsiwz. Wykonawcy
w treściskładanych ofeń
zobowiązani są uwzględnić Ww. informacje
w przedmiotowym postępowaniu.
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Mu?eum Niepodle81oścłje5t benef]cjentem Regiońa:negÓ Pro8ramu operacyrnego WoiewodŻtwa MaŻowieckiego 2oo7'2013
dŻinłanie 6'1 Kullura pn' Poprnwa ofelly kulturalnej l wzrost dostępnośca do kułtury obiektów M!Żeum NiepodleBlości w WarsŻawle
poprŻcz rcwit3liŻłcję l mod()rnj2ac]q oddŻi.łU _ Cytłdell waIsŻowskiei _ w szcŻeBóinoścl X PaWilonu, xi Pawllonu, Bramy Bielańskiej i dŻiedŻińca.

