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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:355803-2014:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi projektowe inne niż w zakresie robót budowlanych
2014/S 201-355803

Ogłoszenie o konkursie

Niniejszy konkurs jest objęty przepisami: dyrektywy 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Muzeum Warszawy
Rynek Starego Miasta 28
Osoba do kontaktów: Urszula Kurek, Marek Siołkowski, Agnieszka Hajdukiewicz
00-272 Warszawa
POLSKA
Tel.:  +48 226351625
E-mail: urszula.kurek@muzeumwarszawy.pl, marek.siolkowski@muzeumwarszawy.pl,
agnieszka.hajdukiewicz@muzeumwarszawy.pl
Faks:  +48 228319491
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: www.muzeumwarszawy.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Samorządowa Instytucja Kultury

1.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Rekreacja, kultura i religia

1.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji/podmiotów zamawiających
Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji/podmiotów
zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot konkursu/opis projektu
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana konkursowi/ projektowi przez instytucję zamawiającą/ podmiot zamawiający:
Konkurs na opracowanie koncepcji plastyczno-przestrzennej sal ekspozycyjnych wystawy głównej Muzeum
Warszawy.

II.1.2) Krótki opis:
Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie Wykonawcy koncepcji plastyczno-przestrzennej wystawy głównej
Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta w Warszawie.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
79421200, 79930000

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:355803-2014:TEXT:PL:HTML
mailto:urszula.kurek@muzeumwarszawy.pl
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III.1) Kryteria kwalifikacji uczestników:
1. O dopuszczenie do udziału w konkursie mogą ubiegać się Uczestnicy Konkursu, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania:
— Organizator Konkursu odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w powyższym
zakresie. Uczestnik Konkursu potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 2.1.ppkt 1 niniejszego Rozdziału, Organizator
Konkursu dokona oceny spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu na podstawie przedmiotowego
oświadczenia;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia:
— Organizator Konkursu odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w powyższym
zakresie. Uczestnik konkursu potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 2.1. ppkt 1 niniejszego Rozdziału, Organizator
Konkursu dokona oceny spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu na podstawie przedmiotowego
oświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
— Organizator Konkursu odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w powyższym
zakresie. Uczestnik Konkursu potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 2.1. ppkt 1 niniejszego Rozdziału, Organizator
Konkursu dokona oceny spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu na podstawie przedmiotowego
oświadczenia;
4) znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:
— Organizator Konkursu odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w powyższym
zakresie. Uczestnik Konkursu potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 2.1. ppkt 1 niniejszego Rozdziału. Organizator
Konkursu dokona oceny spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu na podstawie przedmiotowego
oświadczenia.
2. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć Uczestnicy Konkursu w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie
art. 24 ust. 1 Pzp.
3. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu opisanych w pkt. 1 niniejszego Rozdziału,
każdy z Uczestników Konkursu, wraz z wnioskiem, składa:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp, stanowiące załącznik nr 1.2; W
przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Uczestników Konkursu o dopuszczenie do udziału w
Konkursie, oceniane będzie łącznie spełnienie warunku – w tym celu oświadczenie ma obowiązek złożyć ten
lub ci z Uczestników Konkursu, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku;
2) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – załącznik nr 1.5;
4. W celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp, każdy z Uczestników
Konkursu, wraz z wnioskiem, składa następujące oświadczenia i dokumenty:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 Pzp, stanowiące
załącznik nr 1.3;
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w
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oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków;
3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Uczestnik Konkursu
nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków;
4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające że Uczestni Konkursu nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków;
5) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy
Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków;
6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków;
7) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy
Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków,
5. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Uczestników Konkursu o dopuszczenie do udziału
w Konkursie, dokumenty potwierdzające, że Uczestnik Konkursu nie podlega wykluczeniu składa każdy z
Uczestników Konkursu odrębnie.
6. Ponadto obok dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu Uczestnik
Konkursu składa:
1) pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Uczestnikowi Konkursu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia składane w sytuacji, gdy Uczestnik Konkursu
będzie polegał na wiedzy, doświadczeniu, potencjale technicznym oraz osobach zdolnych do wykonania
zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących
go z nimi stosunków (art. 26 ust. 2b Pzp). Uczestnik Konkursu w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
Organizatorowi Konkursu , iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w tym celu przedmiotowe zobowiązanie (załącznik nr 1.6);
2) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp albo
informację o tym, że Uczestnik Konkursu nie należy do grupy kapitałowej, stanowiącą załącznik nr 1.4 do
Regulaminu;
3) dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania Uczestników Konkursu wspólnie ubiegających
się o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu;
4) stosowne pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania wniosku nie wynika
bezpośrednio ze złożonego we wniosku odpisu z właściwego rejestru.
7. Dokumenty podmiotów zagranicznych:
1) jeżeli Uczestnik Konkursu ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów o których mowa w pkt 4 ust. 2–4 i 6, przedkłada dokument lub dokumenty wystawiony/e w
kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków;
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
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całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania wniosków;
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków;
2) w przypadku, gdy Uczestnik Konkursu ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a osoby,
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 Ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu
sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 Ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków, z tym, że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się
takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem,
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
miejsca
8. Forma dokumentów:
1) dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej „Za zgodność z oryginałem” przez
Uczestnika Konkursu, z wyłączeniem oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 3 ust. 1, pkt 4 ust.
1, pkt 6 i pkt 7 niniejszego Rozdziału, a także pełnomocnictw, które należy złożyć w oryginale lub notarialnie
poświadczonej kopii dokumentu;
2) samodzielnie pobrane wydruki komputerowe aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do Krajowego
Rejestru Sądowego oraz zaświadczeń z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
posiadają status dokumentu oryginalnego i nie wymagają poświadczania „Za zgodność z oryginałem” przez
Uczestnika Konkursu;
3) dokumenty składane przez Uczestników Konkursu wspólnie ubiegających się o dopuszczenie do udziału
w konkursie – kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Uczestnika Konkursu lub tych podmiotów mogą
być poświadczane „Za zgodność z oryginałem” przez Uczestnika Konkursu lub te podmioty, umocowane do
reprezentacji za pomocą odpowiedniego pełnomocnictwa;
4) uczestnik Konkursu na żądanie Organizatora Konkursu i w zakresie przez niego wskazanym jest
zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania wniosków, spełnianie warunków, o
których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, i brak podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w
art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,
5) organizator Konkursu wezwie Uczestników Konkursu, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych
przez Organizatora Konkursu oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub
którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Organizatora Konkursu oświadczenia
i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe
pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia wniosek Uczestnika
Konkursu podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania;
6) organizator Konkursu wezwie także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień
dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp;
7) ocena spełniania powyższych warunków dokonywana będzie w oparciu o złożony wniosek wraz z
dokumentami wymaganymi niniejszym Regulaminem, wg zasady spełnia / nie spełnia.

III.2) Informacje dotyczące określonego zawodu
Udział jest zastrzeżony dla przedstawicieli danego zawodu: nie

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj konkursu

Otwarty
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IV.2) Nazwy uczestników już zakwalifikowanych

IV.3) Kryteria, które będą stosowane do oceny projektów:
1. Prace konkursowe zakwalifikowane do grupy „Oceniane” zostaną poddane ocenie przez Sąd Konkursowy
według następujących kryteriów:
1) kryteria oceny prac konkursowych Etap I.
Sposób realizacji założeń merytorycznych (0–10 pkt).
Organizacja przestrzeni (0–10 pkt).
Detale – waga kryterium (0–10 pkt).
Estetyka przedstawienia (0–10 pkt).
Kreatywność i umiejętności wykorzystania wskazanych przestrzeni (0–10 pkt).
Punkty przyznane przez członków Sądu Konkursowego zostaną zsumowane i staną się podstawą do
sporządzenia rankingu prac;
2) kryteria oceny prac konkursowych Etap II:
Zakres i sposób realizacji wytycznych zawartych w „Założeniach do wystawy głównej” (0-25 pkt)
I grupa kryteriów (0-35 pkt).
Przejrzystość i oryginalność koncepcji.
Walory estetyczne.
Kreatywność i umiejętność wykorzystania zabytkowej przestrzeni.
Atrakcyjność proponowanych rozwiązań z punktu widzenia merytorycznego (zakres przekazanych informacji,
spójność kompozycji, wartości edukacyjne).
Atrakcyjność proponowanych rozwiązań z punktu widzenia wystawienniczego (atrakcyjność i oryginalność
aranżacji plastyczno-przestrzennych, metody przekazywania informacji, sposób komunikacji na linii wystawa –
odbiorca)
Zgodność koncepcji z zasadami konserwatorskimi,
Ponadczasowość rozwiązań,
II grupa kryteriów (0–20 pkt)
Sposób zastosowania nowych technologii w zestawieniu z muzealiami i obiektem zabytkowym.
Zastosowanie nowych materiałów i technologii; funkcjonalność i walory użytkowe.
Relacja ekspozycji z architekturą, czytelność zwiedzania, łatwość obsługi elementów interaktywnych.
III grupa kryteriów (0–20 pkt)
Realność koncepcji (zakres, forma i termin),
Realność dołączonych do koncepcji kosztorysów i harmonogramów prac,
Trwałość zastosowanych rozwiązań.
Punkty przyznane przez członków Sądu Konkursowego zostaną zsumowane i staną się podstawą do
sporządzenia rankingu prac.
2. W Etapie I Sąd Konkursowy, na podstawie kryteriów określonych w Regulaminie oceni prace konkursowe i
wyłoni najlepsze opracowania studialne odpowiadające wymaganiom określonym w niniejszym Regulaminie.
3. Do Etapu II Konkursu zostanie dopuszczonych nie więcej niż 10 autorów prac, które uzyskają największą
liczbę punktów w Etapie I.
4. Sąd Konkursowy zastrzega sobie prawo do formułowania indywidualnych zaleceń konkursowych
skierowanych do Uczestników Konkursu dopuszczonych do II Etapu, tyczących się koncepcji przedstawionej w
pracy.
5. W Etapie II Sąd Konkursowy oceni prace konkursowe wykonane na podstawie opracowań studialnych
wyłonionych w Etapie I oraz podejmie decyzję o przyznaniu nagród i wyróżnień.
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6. Praca konkursowa, która uzyska najwyższą liczbę punktów w Etapie II uzyska I nagrodę na którą składa się
nagroda pieniężna oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki.

IV.4) Informacje administracyjne

IV.4.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą /podmiot zamawiający:

IV.4.2) Warunki otrzymania dokumentów zamówienia oraz dokumentów dodatkowych
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 5.11.2014
Dokumenty odpłatne: nie

IV.4.3) Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Data: 5.11.2014

IV.4.4) Data wysłania zaproszeń do udziału w konkursie do zakwalifikowanych kandydatów

IV.4.5) Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.5) Nagrody i sąd konkursowy

IV.5.1) Informacje o nagrodzie(nagrodach):
Zostanie przyznana nagroda (nagrody): tak
Ilość i wartość przyznawanych nagród: 1. Sąd Konkursowy przeznacza na nagrody kwotę 220 000 PLN netto
(słownie: dwieście tysięcy i siedemdziesiąt tysięcy złotych netto).
2. Wysokość nagród wyniesie:
— I nagroda – 65 000 PLN netto (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych netto),
— II nagroda – 40 000 PLN netto (słownie: czterdzieści tysięcy złotych netto),
— III nagroda – 32 000 PLN netto (słownie: trzydzieści dwa tysiące złotych netto).
3. Łączna suma przyznanych wyróżnień wyniesie łącznie do 83 000 zł netto (słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące
złotych netto) z czego każde z wyróżnień nie przekroczy kwoty 32 000 PLN netto (słownie: trzydzieści tysięcy
złotych netto).
4. Sąd Konkursowy zastrzega sobie prawo do innego podziału puli nagród z zastrzeżeniem, że cały fundusz
nagród zostanie wypłacony a wysokość pierwszej nagrody nie ulegnie zmianie.

IV.5.2) Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników
1. Wypłata nagród nastąpi w złotych polskich.
2. Kwoty nagród pieniężnych podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych.
3. Zamawiający dokona wypłaty nagród pieniężnych w terminie nie krótszym niż 15 dni od dnia ustalenia
wyników Konkursu.
4. Warunkiem wypłacenia nagrody Uczestnikowi Konkursu jest przeniesienie praw autorskich na Organizatora
Konkursu do opracowanej koncepcji stanowiącej przedmiot Konkursu.
5. Organizator konkursu nie pokrywa kosztów związanych z przygotowaniem i złożeniem prac konkursowych.

IV.5.3) Zamówienia po konkursie
Każde zamówienie na usługi następujące po konkursie zostanie udzielone zwycięzcy lub jednemu ze
zwycięzców konkursu: tak

IV.5.4) Decyzja sądu konkursowego
Decyzja sądu konkursowego jest wiążąca dla instytucji zamawiającej /podmiotu zamawiającego: tak

IV.5.5) Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego
1. Maciej Miłobędzki
2. Tomasz Thun-Janowski
3. Jerzy Porębski
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4. Jacek Bochiński
5. Joanna Dudelewicz
6. Monika Siwińska
7. Jarosław Trybuś
8. Joanna Trytek

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Projekt pn. „Modernizacja, konserwacja
oraz digitalizacja obiektów zabytkowych siedziby głównej Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta w
Warszawie”, realizowany w ramach Programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego”. Wsparcie
udzielone z funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, oraz
środków krajowych.

VI.2) Informacje dodatkowe:
1. Zgodnie z art. 27 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje Organizator i Uczestnicy Konkursu mogą przekazywać faksem lub elektronicznie
w zakresie wszelkiej korespondencji między Stronami; faksem nr +48 228319491, elektronicznie:
konkurs@muzeumwarszawy.pl z zastrzeżeniem, że fakt ich otrzymania zostanie niezwłocznie potwierdzony
na wniosek przez każdą ze stron, a także drogą pisemną, z wyłączeniem złożenia wniosku oraz dokumentów
określonych w Rozdziale IV.
2. Uczestnicy Konkursu mogą zwrócić się do Organizatora Konkursu o wyjaśnienia warunków przeprowadzenia
Konkursu, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Regulaminu Konkursu (w zakresie warunków
przeprowadzenia Konkursu i składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie) wpłynie do
Organizatora Konkursu nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu na
składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie.
3. Organizator Konkursu niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie. Pytania należy oznaczyć hasłem „Konkurs –
Muzeum Warszawy”.
4. Osobą upoważnioną przez Organizatora Konkursu do kontaktów z Uczestnikami Konkursu jest Sekretarz
Konkursu – pani Konstancja Gierba.
5. Organizator Konkursu zamierza zwołać zebranie wszystkich Uczestników Konkursu. Zebranie odbędzie się
w dniach 28.10.2014 oraz 18.11.2014 r. o godz. 12 w budynku siedziby Muzeum Warszawy, Rynek Starego
Miasta 28–42.
6. Organizatora Konkursu – w tym dniu – umożliwia Uczestnikom Konkursu dokonanie oględzin obiektu,
dla którego zostanie opracowana koncepcja plastyczno-przestrzenna sal ekspozycyjnych wystawy głównej
Muzeum Warszawy. Organizatora Konkursu sporządzi informację z zebrania zawierającą treść zadanych przez
Uczestników Konkursu pytań oraz udzielonych przez Organizatora Konkursu odpowiedzi. Po sporządzeniu
informacji Organizatora Konkursu zamieści ją na stronie internetowej www.muzeumwarszawy.pl/bip/
zamowieniapubliczne/.
7. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania wniosków, Organizator Konkursu może
zmodyfikować treść Regulaminu Konkursu na zasadach określonych art. 38 ust. 4–6 ustawy Pzp.
8. Wszelkie informacje kierowane do Uczestników Konkursu będą zamieszczane na stronie internetowej:
www.muzeumwarszawy.pl/bip/zamowieniapubliczne.
9. Wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie powinien być sporządzony zgodnie z formularzem
stanowiącym załącznik nr 1.1 do Regulaminu Konkursu.

mailto:konkurs@muzeumwarszawy.pl
www.muzeumwarszawy.pl/bip/zamowieniapubliczne/
www.muzeumwarszawy.pl/bip/zamowieniapubliczne/
www.muzeumwarszawy.pl/bip/zamowieniapubliczne
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10. Do wniosku Uczestnik Konkursu dołącza dokumenty wymienione w Rozdziale IV Regulaminu.
11. Każdy z Uczestników Konkursu może złożyć tylko jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie.
Uczestnik, który złoży więcej niż jeden wniosek zostanie wykluczony z Konkursu, a wszystkie prace z jego
udziałem zostaną odrzucone.
12. Za złożenie Wniosku i pracy konkursowej uważa się również dokonanie takiej czynności wspólnie z innym
Uczestnikiem Konkursu.
13. Do złożenia pracy konkursowej zostaną zaproszeni Uczestnicy Konkursu, którzy spełniają wszystkie
wymagania określone Regulaminem Konkursu.
14. W przypadku złożenia pracy konkursowej przez Uczestnika niezaproszonego do złożenia pracy
konkursowej, taka praca zostanie uznana za nieważną i nie będzie podlegała ocenie.
15. Wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie, aby był ważny musi być podpisany przez upoważnionych
przedstawicieli Uczestnika Konkursu, wymienionych w aktualnych dokumentach rejestracyjnych firmy lub przez
osoby posiadające pisemne pełnomocnictwo.
15. Prace konkursowe w obu Etapach składane będą w sposób zapewniający ich anonimowość.
16. W tym celu Uczestnik Konkursu zapakuje wszystkie elementy prac (tj. część graficzną – plansze, część
opisową i część cyfrową z zapisem pdf plansz i opisu) w sposób zapewniający ich nienaruszalność, w
nieprzejrzystym opakowaniu.
17. Do opakowania pracy konkursowej (na obu etapach) Uczestnik Konkursu dołącza opakowanie/kopertę
z napisem „Karta identyfikacyjna – nie otwierać przed rozstrzygnięciem konkursu” zawierającą wypełniony
załącznik nr 1.9., z sześciocyfrową liczbą rozpoznawczą złożonej pracy konkursowej oraz danymi Uczestnika
Konkursu.
Koperta/opakowanie „Karty identyfikacyjnej” winna być dołączona do pracy w sposób uniemożliwiający jej
przypadkowe odłączenie i otwarcie (zapoznanie się z jej zawartością) przed dokonaniem identyfikacji prac
konkursowych.
18. Pokwitowanie przyjęcia oznaczone przez Uczestnika Konkursu numerem rozpoznawczym, identycznym z
numerem jak na karcie identyfikacyjnej zostanie uzupełnione datą i godziną przyjęcia pracy przez Kancelarię
Muzeum Warszawy. Jeden egzemplarz pokwitowania otrzymuje składający pracę, drugi pozostaje w
dokumentacji Konkursu.
19. Opakowanie pracy konkursowej nie może być opatrzone nazwą Uczestnika Konkursu składającego pracę,
ani innymi informacjami umożliwiającymi zidentyfikowanie autora pracy przed rozstrzygnięciem Konkursu przez
Sąd Konkursowy. W przypadku przesłania pracy za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej, adres i nazwa
podane na kopercie nie mogą być adresem i nazwą Uczestnika Konkursu.
20. Praca dostarczona pocztą/kurierem winna posiadać podwójne opakowanie:
1) opakowanie wewnętrzne zawierające wszystkie elementy pracy konkursowej winno być opatrzone wyłącznie
sześciocyfrową liczbą rozpoznawczą zgodną z liczbą umieszczoną w „Karcie identyfikacyjnej”. Żaden z
elementów pracy konkursowej nie może być podpisany. Praca musi być oznaczona sześciocyfrowym numerem
rozpoznawczym dalej zwanym NUMEREM wybranym dowolnie przez Uczestnika Konkursu. Numer należy
umieścić na wszystkich elementach pracy, a także na kopercie ze składem zespołu autorskiego załączanej do
pracy konkursowej oraz opakowaniu pracy konkursowej;
2) opakowanie zewnętrzne winno zawierać odrębną, nie zaklejoną kopertę zaadresowaną zastępczym
adresem zwrotnym (uniemożliwiającym identyfikację Uczestnika Konkursu), zawierającą pokwitowanie złożenia
pracy konkursowej (wzór załącznika nr 1.8), które zostanie odesłane przez Organizatora Konkursu po jego
uzupełnieniu przez Sekretarza Konkursu danymi dotyczącymi terminu wpływu pracy.
21. Uczestnicy Konkursu oznaczają wszystkie plansze, opisy, zapieczętowane koperty, opakowanie pracy
konkursowej sześciocyfrową liczbą rozpoznawczą danej pracy o wymiarach około 7 cm poziomo i 1 cm pionowo
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w prawym górnym rogu każdej z plansz oraz na stronie tytułowej opisu Nie należy kodować każdej strony opisu,
a tylko stronę tytułową. Po wpłynięciu prace zostaną zakodowane odrębnie przez Organizatora Konkursu. Na
planszach i kopertach oraz opakowaniach nie można umieszczać żadnych napisów niezwiązanych z treścią
konkursu mogących sugerować możliwości identyfikacji autorów pracy konkursowej.
22. W Etapie I Sąd Konkursowy, na podstawie kryteriów określonych w Regulaminie, oceni prace konkursowe
i wyłoni najlepsze opracowania studialne odpowiadające wymaganiom określonym w niniejszym Regulaminie.
W Etapie II Sąd Konkursowy oceni prace konkursowe wykonane na podstawie opracowań studialnych
wyłonionych w Etapie I oraz podejmie decyzję o przyznaniu nagród i wyróżnień.
23. Uczestnicy Konkursu składają prace wg następujących Etapów:
1) etap I – do dnia 3.12.2014 r. do godz. 16:00 w siedzibie Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28–42,
00-272 Warszawa w Kancelarii za pokwitowaniem złożenia pracy konkursowej wg wzoru 1.8 załączonego do
Regulaminu Konkursu;
2) etap II – do dnia 8.1.2014 r. do godz. 16:00 w siedzibie Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28–42,
00-272 Warszawa w Kancelarii za pokwitowaniem złożenia pracy konkursowej wg wzoru 1.8 załączonego do
Regulaminu Konkursu.
Złożenie pracy musi nastąpić nie później niż w dacie i godzinie określającej termin składania prac
konkursowych. Pokwitowanie jest jedynym dokumentem potwierdzającym termin przyjęcia pracy przez
Organizatora Konkursu i uprawniającym Uczestnika Konkursu do ewentualnego odbioru pracy.
24. Terminem dostarczenia prac konkursowy jest data i godzina faktycznego odbioru prac przez Organizatora
Konkursu.
25. Prace konkursowe, których sposób opakowania lub umieszczone informacje będą naruszały anonimowość
Konkursu nie będą podlegały ocenie Sądu Konkursowego.
26. Uczestnik Konkursu może złożyć tylko jedną pracę. Dotyczy to także Uczestników wspólnie biorących udział
w Konkursie.
27. Praca konkursowa złożona przez Uczestnika może być wycofana wyłącznie przed upływem terminu do
składania prac konkursowych. Wycofanie pracy może nastąpić po przedstawieniu oryginalnego pokwitowania
odbioru pracy.
28. Wprowadzenie zmian i uzupełnień do pracy konkursowej możliwe jest wyłącznie przed upływem terminu
do składania prac konkursowych. Wprowadzenie zmian lub uzupełnień pracy konkursowej, musi nastąpić z
zachowaniem wymogów określonych dla pracy konkursowej, z zastrzeżeniem, że opakowania (koperty) będą
zawierały dodatkowe oznaczenie „Zmiana”/„Uzupełnienie”.
29. Prace konkursowe dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone po rozstrzygnięciu
konkursu dokonanym przez Sąd Konkursowy.

VI.3) Procedury odwoławcze

VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587800
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne 
Krajowa Izba Odwoławcza

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587800

VI.3.2) Składanie odwołań

VI.3.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587800

VI.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15.10.2014

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl

