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Wykonawcy, którzy zapoznali się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia  

w przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych i konserwatorskich na obiektach 

stanowiących pozostałości poobozowe po Stalagu 318/VIII F (344) Lamsdorf,  

w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. 

(Ogłoszenie nr 531523-N-2020 z dnia 2020-04-15 r.) 

 

 

Szanowni Państwo 

 

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych na podstawie art. 38 ust. 2  ustawy z 29 stycznia 2004 ro-

ku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) informuje, że w ww. postępowaniu  

w dniu 27 kwietnia 2020 r. wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie treści SIWZ, cytowane poniżej: 

„Zgodnie z Prawem Budowlanym Art.35 pkt.6 oraz Art.12 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, 

Organ Administracji Publicznej (w tym przypadku Starostwo Powiatowe) na wydanie decyzji o 

pozwoleniu na budowę ma czas do 65 dni. 

Organ Postępowania Administracyjnego (w tym przypadku Wojewódzki Konserwator Zabytków) na 

uzgodnienie projektu ma miesiąc, zgodnie z Kodeksu Postępowania Administracyjnego Art. 35 pkt. 3-3a. 

Przygotowanie mapy do celów projektowych wraz z klauzulą (której wymaga procedura uzyskania 

pozwolenia na budowę) trwa około 2 miesiące. 

W Specyfikacji Istniejących Warunków Zamówienia (SIWZ), w punkcie VI. Termin Wykonania 

Zamówienie czytamy: 

cyt. ”1. Termin wykonania (...) a) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, w terminie do 56 

dni od dnia podpisania umowy. (...) „ 

 W związku z powyższym, prosimy o informację czy Zamawiający przewiduje przedłużenie terminu 

wykonania kompleksowej dokumentacji projektowej, ze względu na procedowanie - z przyczyn nie 

zależnych od Projektantów”. 

  W odpowiedzi na ww. zapytanie Zamawiający informuje, że na obecnym etapie postępowania nie 

przewiduje przedłużenia terminu wykonania kompletnej dokumentacji technicznej. 
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