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Pytanie 5
Czy przedstawiona koncepcja i zavłalte w niej rozwtązania były juŻ konsultowane
z właściwymprzedstawicielem słuzb konserwatorskich?

odpowiedź
Zamawiający przedłoŻyłprojekt koncepcyjny pt. ,,Muzeum Więzienia Pawiak-Centrum
MartyrologiiNiepodległościowej. Przebudowa i rozbudowa istniejącegobudynku wraz
Zę zmianą projektu zagospodarowania terenu'' Mazowieckiemu Wojewódzkiemu
Konserwatorowi Zabyków, celem analtzy i zaopiniowania.
Pytanie 6
Czy przewidujecie Państwo dostosowanie terminów okreŚlonych na realtzaĄę przedmiotu
zamówieni a ze względu na przedłuŻające się procedury administracyjne?
1. Mapa do celów projektowych ( 30 dni)
2. Warunki ptzyłączenia do sieci miejskich (30 dni) po uzyskaniu mapy do celów
projektowych.

3. Uzyskanie lokalizacji inwestycji celu publicznego (długoŚć procedury administracyjnej nieokreślona) wymagane jest uzyskanie wstępnych warunkow przyłączenla do sieci miejskich.
4. Pozwolenia konserwatorskiego (długośćprocedury administracyjnej nieokreślona). Przewidziane 70 dni jest niemożliwe do dotrzymanta bęz względu na
przychylnoŚć urzędów dla priorytetowej Inwestycji.
5. Decyzja o pozwoleniu na budowę(długośćprocedury administracyjnej - 65, w tym 14 dni na
sprawdzenie wniosku) w tym przygotowanie projektu wykonawczego i kosztorysów.

Przewidziane 14 dni jest terminem niemozliwym do reaLtzacji przy zachowaniu minimum
staranności.

odpowiedź
Przesłanki zmiany umowy zostały określone w pkt 19.3 siwz.

Pytanie 7
Kto jest autorem projektu koncepcyjnego?

odpowiedź
Autorem koncepcji ''Muzeum Więzienia Pawiak-Centrum Martyrologii Niepodległościowej'
Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku wraz ze zmianą projektu zagospodarowania
terenu.'' j est FAAB Architekturu Białobrzeski Figurski s.c.
Pytanie
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