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Ponadto zapisy SIWZ oraz umowy, przewidują wprost niewykonalność przedmiotu zlecenia w
termiach oczekiwanych przez Zamawiającego. Przyjmując 1 dzień na wykonanie i złożenię
ję.i
wydanie
ULICP oraz 30
wniosku o wydanie
i uprawomocnienie, pozostaje 39 dni na wykonanie projektu budowlanego, w tym uzyskanie
pozwolenia konserwatorskiego) - co jest niewykonalne.

dni na

Ewentualne wykonanie projektu budowlanego w kilkanaście dni,

i złożenie do Wojewódzkiego

konserwatora celem uzyskania pozwolenia konserwatorskiego jest nieracjonalne bez wydanej

dostosowanie zapisów do rzeczywistościi ustalenia logicznej
sekwencji zadań do wykonania zgodnie z przyjętą sztuką i praktyką projektowania budynków

o

decyzji ULICP. Proszę

użyteczno ścipubliczn ej

or

az obowiązuj ącym prawem.

odpowiedź

W

ocenie Zamawiającego przedmiot zamówienia jest możliwy do wykonania przez
w terminach wskazanych w pkt 4 siwz, przy zaŁoŻeniu odpowiedniego zaangazowanta

i

osobowego prZęZ wykonawcę. Wykonawca, przygotowując ofertę, powinien
uwzględnić wszystkie ryzyka związane z realtzacją zadanla. będącego przedmiotem
postępowania organizowanego przęz Zamawiającego. Wykonawca, po przeanalizowaniu

czasowego

udostępnionych przez ZamawiĄącego informacji oraz bazując na własnym doświadczeniu,
powinien, w ramach oferty, złoŻyc deklarację w zakresie terminu realtzacji projektu

budowlanego na potrzeby uzyskania tzw' pozwolenia konserwatorskiego. Zamawiający
wskazał trzy moŻlłwe punktowane warianty, tJ. 45, 38 oruz 30 dnt ltcząc od dnia podpisania
umowy. Wykonawca zabowiązany jest do wskazania w ofercie jednego z trzęch
ww. teminow.

Pytanie 2

W

przedŁoŻony projekcie koncepcji ''Muzeum Więzienia Pawiak-Centrum
Marlyrologii Niepodległościowej. Przebudowa i rozbudowa istniejącego budyŃu wIaz ze
zmianą projektu'zagospodarowania terenu.'' zawarto,

iż podstawą do

opracowania projektu

były:
I

lW

yĄy

czne pro glam owe otrzymane od Inwe stora.

2l Program funkcjonalny na podstawie wytycznych Inwestora' opracowanie własne.
4l Plan terenu więzienia Pawiak, autorstwo Barbara Ciszewska, Warszawa, 1968 rok.
5/ Projekt więzienia Śledczego, autorstwo H. Marconi' Warszawa, 1830 rok (Archiwum
Główne Akt Dawnych' Warszawa).
6/ Dokumęnty nt. więzienia Pawiak, pozyskane z Archiwum Akt Nowych (ul.
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