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REGULAMIN KONKURSU

Konkurs o wartości powyżej kwoty określonej na podstawie przepisów art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1474 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915 i 1146)

Ogłoszenie o niniejszym konkursie ukazało się: 

•	 w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 

•	 na stronie internetowej Muzeum Warszawy www.muzeumwarszawy.pl – BIP – Zamówienia publiczne – zamówienia, któ-
rych wartość przekracza 207 000 euro, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Muzeum Warszawy

NAZWA ZAMÓWIENIA:

KONKURS DWUETAPOWY NA OPRACOWANIE KONCEPCJI PLASTYCZNO-PRZESTRZENNEJ SAL EKSPOZYCYJNYCH WYSTAWY 
GŁÓWNEJ MUZEUM WARSZAWY

CPV 79.42.12.00 – 3 usługi projektowe inne niż w zakresie robót budowlanych,

CPV 79.93.00.00 – 2 specjalne usługi projektowe

ZAMAWIAJĄCY:

Muzeum Warszawy
Rynek Starego Miasta 28–42, 00-272 Warszawa
tel. 22 531 38 01, fax 22 831 94 91
sekretariat@muzeumwarszawy
www.muzeumwarszawy.pl

ROZDZIAŁ I

Definicje

Kierownik Zamawiającego – osoba lub organ, który zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, statutem lub umową jest 
uprawniony do zarządzania zamawiającym, z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez Zamawiającego.

Konkurs – niniejszy Konkurs na opracowanie koncepcji plastyczno-przestrzennej sal ekspozycyjnych wystawy głównej Mu-
zeum Warszawy.

Organizator Konkursu – Muzeum Warszawy, wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Prezydenta m.st. 
Warszawy pod numerem RIK/8/2000/SPW, NIP: 525-129-03-92, Rynek Starego Miasta 28 (00-272 Warszawa) zwany rów-
nież Zamawiającym

Przedmiot Konkursu – zgodnie z postanowieniami Rozdziału III.

Regulamin – niniejszy regulamin Konkursu określający zasady przeprowadzania konkursu na opracowanie koncepcji plastycz-
no-przestrzennej sal ekspozycyjnych wystawy głównej Muzeum Warszawy.

Sąd Konkursowy – zespół pomocniczy Kierownika Zamawiającego powołany do oceny spełniania przez uczestników Konkur-
su wymagań określonych w niniejszym Regulaminie, oceny prac konkursowych oraz wyboru najlepszej pracy konkursowej.

Uczestnik Konkursu – osoba fizyczna, która najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie stała 
się pełnoletnia lub osoba prawna – jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występują-
ce wspólnie, jeżeli spełniają warunki określone w Regulaminie, zwany dalej także „Uczestnikiem”.
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ROZDZIAŁ II

Podstawa prawna i forma Konkursu

Konkurs prowadzony jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. 
poz. 984, 1047 i 1474 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915 i 1146), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych lub ustawą 
Pzp, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 
z późn. zm.).

Konkurs jest organizowany w formie konkursu otwartego, dwuetapowego, w którym Uczestnicy Konkursu składają wnioski 
o dopuszczenie do udziału w Konkursie, a Organizator Konkursu dopuszcza do udziału w Konkursie i zaprasza do składania 
prac konkursowych Uczestników spełniających warunki udziału w Konkursie.

Konkurs prowadzony jest w języku polskim. Wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie, dokumenty potwierdzające 
spełnianie warunków udziału w Konkursie, oświadczenia, prace konkursowe oraz inne składane przez Uczestników Konkursu 
informacje, wnioski, zawiadomienia i dokumenty mogą być składane wyłącznie w tym języku.

Jeśli dokumenty, o których mowa w pkt. 3. zostały sporządzone w innym języku powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem 
na język polski.

Uczestnik Konkursu przedstawia koncepcję/pracę konkursową zgodnie z wymaganiami określonymi w Regulaminie Konkursu.

ROZDZIAŁ III

Szczegółowy opis przedmiotu Konkursu

Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie Wykonawcy koncepcji plastyczno-przestrzennej wystawy głównej Muzeum Warsza-
wy przy Rynku Starego Miasta w Warszawie.

Konkurs podzielony został na dwa etapy.

Prace konkursowe w obu etapach powinny uwzględniać:

•	 założenia do wystawy głównej Muzeum Warszawy (załącznik nr 1),

•	 listę obiektów ze zdjęciami (załącznik nr 2),

•	 rzuty i przekroje kondygnacji naziemnych z projektu wykonawczego (załącznik nr 7),

•	 oraz dodatkowo w Etapie II przekroje kondygnacji podziemnych z projektu powykonawczego (załącznik nr 8).

•	 Pracę konkursową należy opracować w całości w języku polskim.

Organizator Konkursu ustala następujący zakres opracowania pracy konkursowej:

w Etapie I
jedna nieoprawiona plansza A0 zorientowana poziomo, obejmująca rzuty dwóch sal (zgodnie z załącznikiem nr 5) w skali 
1:50 oraz charakterystyczne dla projektu perspektywy i detale w skali 1:20.

w Etapie II
cztery nieoprawione plansze A0 zorientowane poziomo, obejmujące cztery przestrzenie, w tym rzuty poziome i przekroje 
w skali 1:50 (zgodnie z załącznikiem nr 5) oraz charakterystyczne dla projektu perspektywy i detale w skali 1:20.

Część opisowa Etapu II powinna być o objętości nie większej niż 12600 znaków ze spacjami – format A4 drukowanych dwu-
stronnie, czcionka 12 pkt, interlinia 1,5 pkt. Część opisowa powinna być wykonana w formie trwale spiętego zeszytu w forma-
cie A4, w dwóch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej.

Część opisowa Etapu II powinna zawierać:

•	 opis wraz z wyjaśnieniem idei głównej opracowanej koncepcji w odniesieniu do założeń merytorycznych wystawy głów-
nej (załącznik nr 1 do Regulaminu),

•	 opis założeń, zasad i rozwiązań realizacyjnych,
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•	 opis komunikacji wystawy dla osób niepełnosprawnych,

•	 opis zakładanych technik ekspozycyjnych rekomendowanych do wykorzystania w realizacji ekspozycji,

•	 opis sposobu wprowadzania elementów wymiennych oraz czasowych do wystawy głównej,

•	 wstępny harmonogram realizacji wystawy od momentu rozpoczęcia prac projektowych do udostępnienia ekspozycji 
zwiedzającym,

•	 wstępny szacunkowy kosztorys przygotowania szczegółowego projektu wystawy głównej, realizacji wraz z elementami 
towarzyszących oraz sprawowania nadzoru autorskiego według rozwiązań zaproponowanych w koncepcji ekspozycji 
wraz z opisem ekonomicznej wykonalności projektu.

Do pracy konkursowej należy załączyć pendrive oznaczony symbolem identyfikacyjnym pracy. Na pendrive należy zamieścić 
folder z plikami przeznaczonymi do publikacji:

•	 elektroniczne dossier pracy w formacie PDF w rozdzielczości 300 dpi,

•	 część opisowa w formatach TXT oraz PDF,

•	 redukcje wszystkich plansz do formatu A3 w formatach TIFF oraz PDF w rozdzielczości 600 dpi.

Pliki na pendrive nie mogą zawierać żadnych danych umożliwiających identyfikację autora pracy konkursowej. Wszystkie 
elementy pracy konkursowej (plansze, opisy, pendrive, opakowanie) powinny być oznakowane sześciocyfrową liczbą rozpo-
znawczą zgodnie z wymaganiami określonymi w Regulaminie Konkursu.

Organizator Konkursu udostępni Uczestnikom następujące materiały i dokumentacje niezbędną do opracowania pracy kon-
kursowej:

•	 Założenia do wystawy głównej Muzeum Warszawy (załącznik nr 1),

•	 Lista obiektów ze zdjęciami (załącznik nr 2),

•	 Historia budynków siedziby głównej (załącznik nr 3),

•	 Grafika określająca przestrzenie wystawy głównej, czasowej oraz przestrzenie uzupełniające (załącznik nr 4),

•	 Grafika określająca zakres przestrzeni do zaprojektowania w I i II etapie Konkursu (załącznik nr 5),

•	 Analiza przestrzenna – Muzeum Historyczne m.st. Warszawy z 2013r. (załącznik nr 6),

•	 Projekt wykonawczy z września 2014r, branża – architektura, opracowanie KB Projekty Konstrukcyjne, mgr. inż. arch. 
Jerzy Wowczak (rzuty i przekroje kondygnacji naziemnych w załączniku nr 7),

•	 Dokumentacja powykonawcza w branży architektura opracowanie FRB Śpiewak, mgr inż. Przemysław Woźniakowski, 
mgr inż. Marta Pinkiewicz-Woźniakowska – rewaloryzacja i rewitalizacja piwnic muzeum historycznego m.st. Warszawy 
z 2012r. (rzuty i przekroje kondygnacji podziemnych w załączniku nr 8),

•	 Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej z maja 2014r, opracowanie mgr inż. Andrzej Magdziarz,

•	 Projekt prac konserwatorskich i restauratorskich dla zabytkowych elementów wystroju wnętrz siedziby Muzeum Histo-
rycznego m.st. Warszawy ze stycznia 2014r., opracowanie KONSWERK Kamila Wojtowicz, tomy od I do III,

•	 Projekt prac konserwatorskich i restauratorskich – trzy stropy polichromowane w kamienicy Kleinpoldowskiej – Rynek 
Starego Miasta 34 z listopada 2013r., opracowanie KAMA Agnieszka Zalewska,

•	 Dokumentacja badań archeologicznych – opracowanie Ryszard Cędrowski, Małgorzata Cędrowska:

•	 Badania archeologiczne w piwnicach i na posesjach kamienic Muzeum Historycznego m.st. Warszawy, usytuowanych w pół-
nocno-zachodniej pierzei Rynku Starego Miasta w Warszawie prowadzone w okresie od marca 2010r. do grudnia 2011r.

•	 tomy I-IV – fotografie analogowe

•	 Remont konserwatorski piwnic Muzeum Historycznego m.st. Warszawy przy Rynku Starego Miasta 28–42 – dokumen-
tacja powykonawcza z dnia 30 listopada 2011r., opracowanie RENOVA, mgr Maciej Czyński, mgr inż. arch. Marek Mrozie-
wicz, kier. robót konserwatorskich Adam Pawelski.
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•	 Załączniki o numerach od 7 do 13 dostępne będą w siedzibie Organizatora Konkursu po wcześniejszym ustaleniu daty 
i godziny spotkania za pośrednictwem Sekretarza Konkursu. 

Organizator Konkursu informuje, iż materiały i dokumenty, o których mowa w pkt 8. objęte są ochroną praw autorskich. 
Z tytułu ich wykorzystania do innych celów niż wskazane w niniejszym Regulaminie Uczestnikom grozi odpowiedzialność 
z tytułu naruszenia praw autorskich.

ROZDZIAŁ IV

Opis warunków udziału w Konkursie, opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania oraz wykaz oświadczeń i dokumen-
tów, jakie mają dostarczyć Uczestnicy Konkursu w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w Konkursie:

O dopuszczenie do udziału w konkursie mogą ubiegać się Uczestnicy Konkursu, którzy:

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 spełnie-
nia ww. warunku udziału w postępowaniu na podstawie przedmiotowego oświadczenia;

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 speł-
nienia ww. warunku udziału w postępowaniu na podstawie przedmiotowego oświadczenia;

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 speł-
nienia ww. warunku udziału w postępowaniu na podstawie przedmiotowego oświadczenia;

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 speł-
nienia ww. warunku udziału w postępowaniu na podstawie przedmiotowego oświadczenia.

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.

W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu opisanych w pkt. 1 niniejszego Rozdziału, każdy z Uczestni-
ków Konkursu, wraz z wnioskiem, składa:

•	 oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp, stanowiące załącznik nr 1.2; W przypadku wspól-
nego 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,

•	 oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli 
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – załącznik nr 1.5.

W celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp, każdy z Uczestników Konkursu, wraz 
z wnioskiem, składa następujące oświadczenia i dokumenty:

•	 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 Pzp, stanowiące załącznik nr 1.3,

•	 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 oparciu o art. 24 
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ust. 1 pkt 2 Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków,

•	 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,

•	 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo-
łecznego, 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,

•	 aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 ustawy Pzp, wysta-
wioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków,

•	 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,

•	 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy Pzp, wysta-
wioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków,

•	 w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Uczestników Konkursu o dopuszczenie do udziału w Konkursie, do-
kumenty potwierdzające, że Uczestnik Konkursu nie podlega wykluczeniu składa każdy z Uczestników Konkursu odrębnie.

Ponadto obok dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu Uczestnik Konkursu składa:

•	 pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Uczestnikowi Konkursu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres ko-
rzystania 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 nim.st.sunków (art. 26 ust. 2b Pzp). Uczestnik Kon-
kursu w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Organizatorowi Konkursu, iż będzie dysponował zasobami niezbęd-
nymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu przedmiotowe zobowiązanie (załącznik nr 1.6),

•	 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,

•	 dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania Uczestników Konkursu wspólnie ubiegających się o dopusz-
czenie do udziału w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu,

•	 stosowne pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania wniosku nie wynika bezpośrednio ze zło-
żonego we wniosku odpisu z właściwego rejestru.

Dokumenty podmiotów zagranicznych:

•	 Jeżeli Uczestnik Konkursu ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast do-
kumentów 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:

•	 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania wniosków;

•	 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 całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesią-
ce przed upływem terminu składania wniosków;

•	 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesię-
cy przed upływem terminu składania wniosków.

•	 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 wcześ-
niej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków, z tym, że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania 
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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 gospodarcze-
go miejsca 

Forma dokumentów:

•	 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,

•	 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,

•	 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 odpo-
wiedniego pełnomocnictwa,

Uczestnik Konkursu na żądanie Organizatora Konkursu i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać od-
powiednio, 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,

Organizator Konkursu wezwie Uczestników Konkursu, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Organi-
zatora Konkursu oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub którzy nie złożyli pełnomoc-
nictw, 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,

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,

Ocena spełniania powyższych warunków dokonywana będzie w oparciu o złożony wniosek wraz z dokumentami wymagany-
mi niniejszym Regulaminem, wg zasady spełnia / nie spełnia.

ROZDZIAŁ V

Informacje o sposobie porozumiewania się Organizatora Konkursu z Uczestnikami Konkursu, przekazywania oświadczeń lub 
dokumentów oraz wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z Uczestnikami Konkursu

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 22 831 94 91, elektronicznie: konkurs@muzeumwarszawy.pl z zastrzeżeniem, że fakt ich otrzymania zo-
stanie niezwłocznie potwierdzony na wniosek przez każdą ze stron, a także drogą pisemną, z wyłączeniem złożenia wniosku 
oraz dokumentów określonych w Rozdziale IV.

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 skła-
dania 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.

Organizator Konkursu niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania wnio-
sków o dopuszczenie do udziału w konkursie. Pytania należy oznaczyć hasłem „KONKURS – Muzeum Warszawy”.

Osobą upoważnioną przez Organizatora Konkursu do kontaktów z Uczestnikami Konkursu jest Sekretarz Konkursu – pani 
Konstancja Gierba.

Organizator Konkursu zamierza zwołać zebranie wszystkich Uczestników Konkursu. Zebranie odbędzie się w dniach 28 paź-
dziernika oraz 18 listopada 2014 r. o godz. 12 w budynku siedziby Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28–42.

mailto:konkurs@muzeumwarszawy.pl
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Organizator Konkursu – w tym dniu – umożliwia Uczestnikom Konkursu dokonanie oględzin obiektu, dla którego zostanie 
opracowana koncepcja plastyczno-przestrzenna sal ekspozycyjnych wystawy głównej Muzeum Warszawy. Organizator Kon-
kursu sporządzi informację z zebrania zawierającą treść zadanych przez Uczestników Konkursu pytań oraz udzielonych przez 
Organizatora Konkursu odpowiedzi. Po sporządzeniu informacji Organizator Konkursu zamieści ją na stronie internetowej 
www.muzeumwarszawy.pl/bip/zamowieniapubliczne

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.

Wszelkie informacje kierowane do Uczestników Konkursu będą zamieszczane na stronie internetowej:  
www.muzeumwarszawy.pl/bip/zamowieniapubliczne

ROZDZIAŁ VI

Opis sposobu przygotowania wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie

Wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie powinien być sporządzony zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik 
nr 1.1 do Regulaminu Konkursu.

Do wniosku Uczestnik Konkursu dołącza dokumenty wymienione w Rozdziale IV Regulaminu.

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.

Za złożenie Wniosku i pracy konkursowej uważa się również dokonanie takiej czynności wspólnie z innym Uczestnikiem 
Konkursu.

Do złożenia pracy konkursowej zostaną zaproszeni Uczestnicy Konkursu, którzy spełniają wszystkie wymagania określone 
Regulaminem Konkursu.

W przypadku złożenia pracy konkursowej przez Uczestnika niezaproszonego do złożenia pracy konkursowej, taka praca 
zostanie uznana za nieważną i nie będzie podlegała ocenie.

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.

ROZDZIAŁ VII

Miejsce oraz termin składania wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie

Uczestnik Konkursu składa wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie w sposób zapewniający jego nienaruszalność, 
w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie/opakowaniu.

Koperta/opakowanie powinna być zaadresowana:  
Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28–42, 00-272 Warszawa.

Na kopercie/opakowaniu należy również umieścić nazwę i adres Uczestnika Konkursu.

Kopertę/opakowanie należy oznakować następująco:

WNIOSEK o dopuszczenie do udziału w Konkursie na opracowanie koncepcji plastyczno-przestrzennej sal ekspozycyjnych wy-
stawy głównej Muzeum Warszawy.

Wniosek należy składać w kancelarii Muzeum Warszawy znajdującej się na parterze budynku przy Rynku Starego Miasta 28 
(00-272 Warszawa) do dnia 5 listopada 2014 r. do godz. 16.00. O zachowaniu terminu decyduje data i godzina otrzymania 
wniosku przez Organizatora Konkursu.
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ROZDZIAŁ VIII

Weryfikacja wniosków i dopuszczenie do udziału w Konkursie

Sąd Konkursowy dokonuje weryfikacji wniosków i w imieniu Zamawiającego dopuszcza do udziału w Konkursie Uczestników, 
którzy spełniają wymagania Regulaminu.

Niezwłocznie po dokonaniu oceny spełnienia warunków udziału w Konkursie zostaną wysłane zaproszenia do składania prac 
konkursowych Etapu I oraz informacje o Uczestnikach, którzy nie zostali dopuszczeni do udziału w Konkursie.

Uczestnicy Konkursu, którzy nie spełniają wymagań określonych w niniejszym Regulaminie podlegają wykluczeniu.

ROZDZIAŁ IX

Miejsce i termin składania prac konkursowych przez Uczestników dopuszczonych do udziału w Konkursie

Prace konkursowe w obu Etapach składane będą w sposób zapewniający ich anonimowość.

W tym celu Uczestnik Konkursu zapakuje wszystkie elementy prac (tj. część graficzną – plansze, część opisową i część cyfro-
wą z zapisem pdf plansz i opisu) w sposób zapewniający ich nienaruszalność, w nieprzejrzystym opakowaniu.

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.

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 eg-
zemplarz pokwitowania otrzymuje składający pracę, drugi pozostaje w dokumentacji Konkursu.

Opakowanie pracy konkursowej nie może być opatrzone nazwą Uczestnika Konkursu składającego pracę, ani innymi informa-
cjami 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.

Praca dostarczona pocztą/kurierem winna posiadać podwójne opakowanie:

•	 Opakowanie wewnętrzne zawierające wszystkie elementy pracy konkursowej winno być opatrzone wyłącznie sześcio-
cyfrową 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 zwa-
nym 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.

•	 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.

Uczestnicy Konkursu oznaczają wszystkie plansze, opisy, zapieczętowane koperty, opakowanie pracy konkursowej sześcio-
cyfrową liczbą rozpoznawczą danej pracy o wymiarach około 7 cm poziomo i 1 cm pionowo 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.

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.
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Uczestnicy Konkursu składają prace wg następujących Etapów:

Etap I – do dnia 3 grudnia 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,

Etap II – do dnia 8 stycznia 2015f 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. Pokwito-
wanie jest jedynym dokumentem potwierdzającym termin przyjęcia pracy przez Organizatora Konkursu i uprawniającym 
Uczestnika Konkursu do ewentualnego odbioru pracy.

Terminem dostarczenia prac konkursowy jest data i godzina faktycznego odbioru prac przez Organizatora Konkursu.

Prace konkursowe, których sposób opakowania lub umieszczone informacje będą naruszały anonimowość Konkursu nie będą 
podlegały ocenie Sądu Konkursowego.

Uczestnik Konkursu może złożyć tylko jedną pracę. Dotyczy to także Uczestników wspólnie biorących udział w Konkursie.

Praca konkursowa złożona przez Uczestnika może być wycofana wyłącznie przed upływem terminu do składania prac kon-
kursowych. Wycofanie pracy może nastąpić po przedstawieniu oryginalnego pokwitowania odbioru pracy.

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”.

Prace konkursowe dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone po rozstrzygnięciu konkursu dokona-
nym przez Sąd Konkursowy.

ROZDZIAŁ X

Skład Sądu Konkursowego i ocena prac konkursowych

Zadaniem Sądu Konkursowego, będzie merytoryczna ocena złożonych prac konkursowych pod kątem spełniania kryteriów 
merytorycznych zapisanych w warunkach Konkursu oraz decydowanie o przyznaniu nagród i wyróżnień. Organizator Kon-
kursu zapewnia, że dla zachowania anonimowości Konkursu, członkowie Sądu Konkursowego nie będą dokonywać oceny 
formalnej.

W skład Sądu Konkursowego wchodzą następujące osoby:

p. Maciej Miłobędzki, JEMS Architekci – Przewodniczący Sądu Konkursowego,

p. Tomasz Thun-Janowski, Dyrektor Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy,

p. Jerzy Porębski, Towarzystwo Projektowe,

p. Jacek Bochiński, kierownik Działu Sztuki MW,

p. Joanna Dudelewicz, kierowniczka Zespołu ds. Inwestycji MW,

p. Monika Siwińska, kuratorka Zbioru Sreber i Platerów MW,

p. dr Jarosław Trybuś, zastępca dyrektora MW ds. Merytorycznych 

p. Joanna Trytek, kierowniczka Działu Organizacji Wystaw MW.

Do zadań Sądu Konkursowego należy

•	 wybór w każdym z Etapów najlepszych prac zgodnie z zapisami Regulaminu,

•	 opracowanie opinii o pracach konkursowych (I i II Etapu konkursu),
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•	 przyznanie nagród i wyróżnień,

•	 opracowanie zaleceń konkursowych do II Etapu i pokonkursowych do prac projektowych, 

•	 przygotowanie uzasadnienia rozstrzygnięcia Konkursu.

Funkcje Sędziego Referenta powierza się:

p. Marii Ceran,

p. Mateuszowi Świętorzeckiemu.

Zadaniem Sędziów Referentów będzie wstępne przejrzenie prac zakwalifikowanych przez Zespół Oceny Formalnej oraz przed-
stawienie wszystkich prac wraz z omówieniem ich pod kątem kryteriów oceny Sądowi Konkursowemu.

Funkcję Sekretarza Konkursu, bez prawa głosu, pełni pani Konstancja Gierba.

W składzie Sądu Konkursowego tworzy się Zespół Oceny Formalnej, którego zadaniem będzie obsługa techniczna Sądu 
Konkursowego, w tym m. in. otwarcie kopert z wnioskami i pracami konkursowymi, złożenie do depozytu notarialnego kart 
identyfikacyjnych, ocena wniosków i prac konkursowych złożonych w I i II etapie pod kątem spełnienia warunków formal-
nych udziału w Konkursie. 

W skład Zespołu Oceny Formalnej wchodzą następujące osoby:

p. Konstancja Gierba, 

p. Agnieszka Hajdukiewicz,

p. Marek Siołkowski.

Przebieg posiedzeń Sądu Konkursowego jest protokołowany.

Bezpośrednio po upływie terminu do składania wniosków i prac konkursowych, Zespół Oceny Formalnej sporządza protokół 
określający liczbę i numery złożonych wniosków i prac oraz stan ich opakowań.

Otwarcie Wniosków oraz prac konkursowych nastąpi przez Sąd Konkursowy. Uczestnicy Konkursu nie mogą być obecni przy 
otwieraniu prac.

Uczestnicy Konkursu, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w Konkursie określonych w Rozdziale IV niniejszego 
Regulaminu zostaną z postępowania wykluczeni, a złożone przez nich wnioski zostaną uznane za odrzucone.

Prace konkursowe niespełniające wymogów określonych w Regulaminie Konkursu będą zakwalifikowane do grupy „NIEOCE-
NIANE”. Prace konkursowe spełniające wymagania określone w Regulaminie będą zakwalifikowane do grupy „OCENIANE”. 
O zakwalifikowaniu prac do grupy „NIEOCENIANE” lub „OCENIANE” zadecyduje Sąd Konkursowy.

Prace konkursowe zakwalifikowane do grupy „OCENIANE” zostaną poddane ocenie przez Sąd Konkursowy według następu-
jących kryteriów:

•	 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.

•	 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,
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•	 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 aran-
żacji plastyczno-przestrzennych, metody przekazywania informacji, sposób komunikacji na linii wystawa – od-
biorca)

•	 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.

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. 

Do Etapu II Konkursu zostanie dopuszczonych nie więcej niż 10 autorów prac, które uzyskają największą liczbę punktów 
w Etapie I.

Sąd Konkursowy zastrzega sobie prawo do formułowania indywidualnych zaleceń konkursowych skierowanych do Uczestni-
ków Konkursu dopuszczonych do II Etapu, tyczących się koncepcji przedstawionej w pracy.

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.

Praca konkursowa, która uzyska najwyższą liczbę punktów w Etapie II uzyska I nagrodę na którą składa się nagroda pienięż-
na oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki.

Po przyznaniu nagród i wyróżnień Sąd Konkursowy dokonuje identyfikacji prac, przyporządkowując je poszczególnym Uczest-
nikom Konkursu, w oparciu o liczbę rozpoznawczą i załączoną w zamkniętej kopercie listę członków zespołu autorskiego.

Ogłoszenie przez Zamawiającego decyzji Sądu Konkursowego wraz z uzasadnieniem oraz ujawnieniem nazwisk autorów prac 
nastąpi niezwłocznie po rozstrzygnięciu Konkursu.

Zamawiający unieważnia Konkurs, jeżeli nie zostanie złożony żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie i jeżeli 
nie wpłynie żadna praca konkursowa.

ROZDZIAŁ XI

Nagrody i wyróżnienia

Sąd Konkursowy przeznacza na nagrody kwotę 220 000 zł netto (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy złotych netto).
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Wysokość nagród wyniesie:

I nagroda – 65 000 zł netto (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych netto),

II nagroda – 40 000 zł netto (słownie: czterdzieści tysięcy złotych netto),

III nagroda – 32 000 zł netto (słownie: trzydzieści dwa tysiące złotych netto).

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 zł netto (słownie: trzydzieści dwa tysiące złotych netto).

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.

Wypłata nagród nastąpi w złotych polskich.

Kwoty nagród pieniężnych podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Zamawiający dokona wypłaty nagród pieniężnych w terminie nie krótszym niż 15 dni od dnia ustalenia wyników Konkursu.

Warunkiem wypłacenia nagrody Uczestnikowi Konkursu jest przeniesienie praw autorskich na Organizatora Konkursu do 
opracowanej koncepcji stanowiącej przedmiot Konkursu. 

RODZIAL XII

Zakres szczegółowy przedmiotu zamówienia udzielonego w trybie negocjacji z wolnej ręki

Autor pracy konkursowej nagrodzonej pierwszą nagrodą zostanie zaproszony do udziału w negocjacjach prowadzonych w try-
bie zamówienia z wolnej ręki. Przedmiotem negocjacji będą szczegółowe postanowienia dotyczące:

•	 opracowania koncepcji plastyczno-przestrzennej sal ekspozycyjnych wystawy głównej Muzeum Warszawy,

•	 opracowania dokumentacji projektowej,

•	 pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją robót.

W zaproszeniu zostanie określony zakres, termin i miejsce negocjacji. 

Autor wybranej pracy konkursowej zobowiązany będzie do przystąpienia do negocjacji w trybie postępowania z wolnej ręki 
oraz do podpisania umowy na warunkach określonych w istotnych postanowieniach umowy oraz uzgodnionych w trakcie 
negocjacji.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zobowiązania, w trakcie negocjacji autora wybranej pracy konkursowej, aby przy sporządza-
niu projektu stanowiącego szczegółowe opracowanie koncepcji plastyczno-przestrzennej sal ekspozycyjnych wystawy głównej 
Muzeum Warszawy uwzględnić zalecenia do pracy konkursowej II Etapu, jeżeli zostaną wskazane przez Sąd Konkursowy.

Organizator Konkursu może odstąpić od umowy o prace projektowe w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powo-
dującej, że realizacja inwestycji nie będzie leżała w interesie publicznym ( jeżeli nie można było tego przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy o zamówienie publiczne).

Zakres zamówienia obejmuje:

opracowanie szczegółowej koncepcji plastyczno–przestrzennej sal ekspozycyjnych wystawy głównej Muzeum Warszawy, 

opracowanie wizualizacji, 

opracowanie informacji wizualnej,

opracowanie dokumentacji technicznej,

sprawowanie nadzoru autorskiego.

Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie zamówienia w wyżej wymienionym zakresie, nie przekroczy 1 200 000 
złotych netto (słownie: miliona dwustu tysięcy złotych netto).
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Wykonawca zapewni udział w składzie zespołu projektowego osób posiadających uprawnienia do projektowania bez ograni-
czeń w specjalności:

•	 architektonicznej,

•	 konstrukcyjno-budowlanej,

•	 instalacji elektrycznej i niskoprądowej,

•	 innej niezbędnej do realizacji projektu.

Wykonawca przed podpisaniem umowy w sprawie wykonania przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie wykazać, iż po-
siada opłaconą polisę odpowiedzialności cywilnej, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający odpowiedniego, że 
jest ubezpieczony jest od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę 1 000 000 zł.

Zakres opracowania dokumentacji winien uwzględniać:

•	 koncepcję z wielobranżowym opisem,

•	 projekty wykonawcze – odrębnie dla poszczególnych etapów i branż,

•	 kosztorysy inwestorskie ze zbiorczym zestawieniem kosztów, przy czym wartość kosztorysu nie może przekroczyć kwo-
ty 16 200 000 zł netto (słownie szesnaście milionów dwieście tysięcy złotych brutto), 

•	 przedmiary robót,

•	 Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (zwana dalej STWiORB),

•	 harmonogram rzeczowo-finansowy robót w podziale na II etapy tj.:

Etap I

•	 obejmujący realizację połowy wystawy głównej (0-50%) – zgodnie z założeniami wniosku o dofinanso-
wanie projektu w ramach programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego”

•	 na okres od dnia podpisania umowy do dnia 1 kwietnia 2016 r.,

•	 na kwotę nie wyższą niż 7 300 000 zł netto,

Etap II

•	 obejmujący realizację połowy wystawy głównej (51-100%),

•	 na okres od dnia 1 kwietnia 2016r. do dnia 1 kwietnia 2017 r.,

•	 na kwotę nie wyższą niż 8 900 000 zł netto.

•	 projekt aranżacji funkcjonalno-przestrzennej ekspozycji wraz z projektami branżowymi zakładanych rozwiązań projektowych, 

•	 opisy techniczne zawierające szczegółowe wytyczne dotyczące nowych technologii,

•	 opisy i wykaz projektowanego sprzętu ruchomego i do zabudowy stałej, w tym:

•	 szczegółowe dyspozycje w zakresie kolorystyki i rozwiązań materiałowych,

•	 szczegółowe rysunki wykonawcze detali architektonicznych oraz elementów stałego wyposażenia),

•	 projekty graficzne wszystkich elementów wystawy głównej Muzeum Warszawy, w tym towarzyszących obiektom podpisów,

•	 inne opracowania niezbędne do realizacji robót budowlanych i zatwierdzenia dokumentacji,

•	 wizualizacje.

Dokumentację STWiORB oraz kosztorysy należy opracować w wersji papierowej i elektronicznej z uwzględnieniem poniż-
szych wytycznych:

•	 wersja elektroniczna

•	 część kosztorysowa – pliki w formatach .pdf i .ath,
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•	 dokumentacja projektowa – pliki w formatach .pdf i .dwg,

•	 kompletny opis techniczny do projektu, STWiORB – pliki w formatach .pdf i .doc,

•	 wymagana liczba egzemplarzy

•	 koncepcyjny projekt pokonkursowy z szacunkową kalkulacją kosztów i wizualizacjami – 3 egz. oraz wersja elektroniczna 
na pendrive,

•	 projekty wykonawcze w podziale na branże – 3 egz. każdej branży oraz wersja elektroniczna na pendrive

•	 przedmiary robót – 3 egz. każdej branży + wersja elektroniczna na nośniku pendrive,

•	 kosztorys inwestorski wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów – 3 egz. każdej branży oraz wersja elektroniczna na 
pendrive,

•	 specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – 3 egz. każdej branży oraz wersja elektroniczna na pendrive,

•	 inne opracowania niezbędne do realizacji robót – 3 egz. oraz wersja elektroniczna na pendrive

Przestrzenie uzupełniające wystawy (zgodnie z załącznikiem nr 4) będą wymagały współpracy projektowej ze strony Wyko-
nawcy. Zakres przedmiotowej współpracy zostanie uzgodniony na etapie umowy.

Koncepcja oraz projekty wykonawcze winny uwzględniać:

•	 wielobranżowe rozwiązania projektowe zawarte w wielobranżowym projekcie wykonawczym dotyczącym kondygnacji 
naziemnych,

•	 wielobranżowe rozwiązania projektowe wykonane na kondygnacjach naziemnych, zawarte w wielobranżowej dokumen-
tacji powykonawczej, 

•	 wytyczne z opracowań programów prac konserwatorskich,

•	 wskazania Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów dotyczące kwestii zabezpieczenia eksponatów muzealnych.

Przewidywane wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia wyniesie nie więcej niż 850  000 złotych (słownie: 
osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto. 

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:

•	 uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami prawa decyzji, uzgodnień, opinii i zatwierdzeń.

•	 uzyskanie wszystkich koniecznych odstępstw.

•	 uzupełnienie i poprawienie dokumentacji wg zaleceń jednostek uzgadniających.

Dokumentacja (we wszystkich egzemplarzach) powinna być:

•	 wykonana w języku polskim,

•	 czytelna tj. wykonana tylko i wyłącznie pismem maszynowym,

•	 zgodna z obowiązującymi przepisami, normami, ze sztuką budowlaną,

•	 spójna i skoordynowana we wszystkich branżach,

•	 zawierać protokół koordynacji międzybranżowej podpisany przez wszystkich projektantów branżowych uczestniczących 
w realizacji zamówienia,

•	 podpisana przez projektanta oraz sprawdzającego posiadającego wymagane uprawnienia,

•	 opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

W zakres dokumentacji wykonawczej powinny wejść:

•	 roboty niezbędne do wykonania projektu,

•	 obliczenia i inne szczegółowe dane pozwalające na sprawdzenie poprawności wykonania robót.
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Informacje w zakresie technologii wykonania robót, doboru materiałów i urządzeń powinny określać przedmiot zamówienia 
w sposób zgodny z ustawą Pzp.

Zamawiający przewiduje wykonanie przedmiotu zamówienia w podziale na 2 etapy:

•	 Etap I (realizacja nie później niż do 31 lipca 2015 r.)

koncepcja dla 100% opracowania wraz z wizualizacjami i opisem wielobranżowym,

wymienione w Rozdziale XII opracowania odnoszące się do pierwszej części wystawy

(0-50%) realizowanej do 1 kwietnia 2016r. – zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie projektu 
w ramach programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego”, 

współpraca projektowa przy zagospodarowaniu przestrzeni uzupełniających wystawy (załącznik nr 9).

•	 Etap II (realizacja nie później niż do 30 listopada 2015 r.)

wymienione w Rozdziale XII opracowania odnoszące się do drugiej części wystawy

(51-100%) realizowanej do 1 kwietnia 2017r.

Zastosowane w projekcie wystawy głównej Muzeum Warszawy urządzenia oraz rozwiązania techniczne muszą być zgodne 
z Polskimi Normami oraz przepisami obowiązującego prawa.

Projekt sal ekspozycyjnych wystawy głównej Muzeum Warszawy, opracowany przez autora wybranej pracy konkursowej, 
oraz towarzyszące mu projekty branżowe stanowić będą podstawę do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego zgodnie z przepisami ustawy Pzp. W tym zakresie zwycięzca Konkursu zobowiązany będzie do współpracy z Or-
ganizatorem Konkursu przy przygotowaniu opisu przedmiotu zamówienia niezbędnego do uruchomienia procedury przetar-
gowej mającej na celu uzyskanie dokumentacji zgodnej z ustawą Pzp.

ROZDZIAŁ XIII

Zwrot kosztów przygotowania prac konkursowych

Organizator konkursu nie pokrywa kosztów związanych z przygotowaniem i złożeniem prac konkursowych.

ROZDZIAŁ XIV

Postanowienia dotyczące przeniesienia autorskich praw majątkowych do wybranej pracy wraz z istotnymi postanowieniami 
umowy, jaka zostanie zawarta z Wykonawcą wybranym w trybie zamówienia z wolnej ręki.

Po rozstrzygnięciu Konkursu i przyznaniu nagród i wyróżnień, prace nagrodzone przechodzą na własność Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do prezentacji wszystkich nagrodzonych prac, z podaniem imion i nazwisk ich autorów.

Przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych autorów nagrodzonych prac konkursowych następuje zgodnie 
z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. i dotyczy:

•	 wystawienia pracy konkursowej w całości lub w części przez Zamawiającego, bez ograniczeń, co do miejsca, czasu i formy,

•	 rozpowszechniania informacji o konkursie,

•	 powielania pracy konkursowej w całości lub w części poprzez wykonywanie kserokopii i wprowadzanie do pamięci kom-
putera, wielokrotnej publikacji pracy konkursowej w całości lub w części w celu promocji projektu Muzeum Warszawy, 
bez ograniczeń, co do miejsca, czasu, formy – tylko w celach niekomercyjnych,

•	 autorzy prac konkursowych oświadczają, że dysponują w pełni prawami autorskimi do złożonych przez nich prac.

Zamawiający, na wniosek Uczestników Konkursu, których prace nie zostały nagrodzone, zwraca złożone przez nich pra-
ce konkursowe po okazaniu potwierdzenia złożenia pracy konkursowej. Zamawiający zastrzega sobie możliwość publikacji 
nagrodzonych prac konkursowych złożonych w II etapie w celu promocji Konkursu w okresie trzech lat od rozstrzygnięcia 
konkursu.
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Zwycięzca Konkursu zezwala na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do pracy konkursowej oraz do przedmiotu umo-
wy, zarówno przez Organizatora Konkursu, jak i przez osoby trzecie, upoważnione przez Zamawiającego, za co nie przysługuje 
odrębne wynagrodzenie.

Zwycięzca Konkursu będzie zobowiązany oświadczyć, iż przysługują mu autorskie prawa majątkowe do wszelkich dokumen-
tów objętych zakresem szczegółowego opracowania pracy konkursowej.

ROZDZIAŁ XV

Sposób podania do publicznej wiadomości wyników Konkursu

Zamawiający niezwłocznie po ustaleniu wyników Konkursu i powiadomieniu o jego wynikach Uczestników Konkursu, zgodnie 
z art. 123 ustawy Pzp:

•	 poda do publicznej wiadomości wyniki Konkursu umieszczając je na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy 
ogłoszeń znajdującej się w siedzibie Zamawiającego,

•	 przekaże ogłoszenie o wynikach konkursu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

ROZDZIAŁ XVI

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Uczestnikom Konkursu

Uczestnikom Konkursu, których interes prawny doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawia-
jącego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI „Środki ochrony prawnej” Ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych.

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepi-
sami Pzp czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której był zobowiązany na podstawie Pzp, na które nie 
przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym 
podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, w taki sposób, aby 
mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

ROZDZIAŁ XVII

Terminy

28 października 2014 r. – pierwsze zebranie w siedzibie Zamawiającego

5 listopada 2014 r. – termin składania Wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie

18 listopada 2014 r. – drugie zebranie w siedzibie Zamawiającego

3 grudnia 2014 r. – składanie prac konkursowych na etap I

8 stycznia 2015 r. – składanie prac konkursowych na etap II
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ZAŁĄCZNIK NR 1.1

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE

Dane Uczestnika(ów) Konkursu

Nazwa Uczestnika Konkursu (nr 1)

Adres Uczestnika Konkursu (nr 1)

Telefon Uczestnika Konkursu (nr 1)

Fax Uczestnika Konkursu (nr 1)

Adres e-mail Uczestnika Konkursu (nr 1)

Nazwa Uczestnika Konkursu (nr 2)

Adres Uczestnika Konkursu (nr 2)

Telefon Uczestnika Konkursu (nr 2)

Fax Uczestnika Konkursu (nr 2)

Adres e-mail Uczestnika Konkursu (nr 2)

Zgodnie z dołączonym pełnomocnictwem, Pełnomocnikiem Uczestnika(ów) Konkursu jest:

Wszelką korespondencję dotyczącą konkursu należy kierować na adres

Nazwa 

Adres 
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Telefon 

Fax 

Adres e-mail 

W odpowiedzi na zamieszczone ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych składam(y) niniejszy wniosek o dopuszczenie do udziału 
w Konkursie na opracowanie koncepcji plastyczno-przestrzennej sal ekspozycyjnych wystawy głównej Muzeum Warszawy. Jednocześnie 
oświadczam(y), że jako Uczestnik(cy) Konkursu:

1. zapoznałem(liśmy) się z Regulaminem Konkursu i akceptuję(emy) jego postanowienia wraz ze wszystkimi załącznikami,
2. spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu i na potwierdzenie powyższego dołączam(y) do niniejszego wniosku dokumenty i oświad-

czenia wymienione w Regulaminie Konkursu,
3. będąc w posiadaniu wyłącznych autorskich praw majątkowych do Pracy Konkursowej zobowiązuję(emy) się do bezpłatnego przenie-

sienia autorskich praw majątkowych do Pracy Konkursowej na Organizatora Konkursu w zakresie określonym Regulaminem Konkursu,
4. jestem(śmy) związany(i) Regulaminem Konkursu do czasu ogłoszenia wyników konkursu.

Nazwa i nr konta bankowego, na które zostanie wpłacona ewentualna nagroda

Miejscowość Data

podpis czytelny lub nieczytelny wraz pieczątką imienną osoby 
lub osób upoważnionych do podpisu w imieniu Uczestnika Konkursu
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ZAŁĄCZNIK NR 1.2

OŚWIADCZENIE

art. 22 Prawa zamówień publicznych

Nazwa Uczestnika Konkursu

Adres Uczestnika Konkursu

Oświadczam(y), że:
•	 posiadam(y) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
•	 posiadam(y) wiedzę i doświadczenie,
•	 dysponuję(my) odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
•	 znajduję(my) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Miejscowość Data

podpis czytelny lub nieczytelny wraz pieczątką imienną 
osoby lub osób upoważnionych do podpisu w imieniu Uczestnika Konkursu
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ZAŁĄCZNIK NR 1.3

OŚWIADCZENIE

art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych

Nazwa Uczestnika Konkursu

Adres Uczestnika Konkursu

Oświadczam(y), że nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

Miejscowość Data

podpis czytelny lub nieczytelny wraz pieczątką imienną 
osoby lub osób upoważnionych do podpisu w imieniu Uczestnika Konkursu
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ZAŁĄCZNIK NR 1.4

UWAGA

W przypadku informacji, że Uczestnik konkursu należy do grupy kapitałowej, należy zaznaczyć odpowiednią pozycję znakiem 
X oraz wypełnić odpowiednia pola tabeli – lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej. W razie braku przyna-
leżności do grupy kapitałowej należy zaznaczyć odpowiednią pozycję znakiem X.

Grupa kapitałowa – wg ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. 
zm.). – rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez 
jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę

OŚWIADCZENIE – GRUPA KAPITAŁOWA

INFORMACJA składana na podstawie art. 26 ust. 2d Prawa zamówień publicznych

Nazwa Uczestnika Konkursu

Adres Uczestnika Konkursu

Przystępując do udziału w Konkursie na opracowanie koncepcji plastyczno-przestrzennej sal ekspozycyjnych wystawy głównej Muzeum Warsza-
wy, oświadczam że Uczestnik Konkursu, którego reprezentuję

NALEŻY DO GRUPY KAPITAŁOWEJ, w skład której wchodzą:

NIE NALEŻY DO GRUPY KAPITAŁOWEJ.

Miejscowość Data

podpis czytelny lub nieczytelny wraz pieczątką imienną 
osoby lub osób upoważnionych do podpisu w imieniu Uczestnika Konkursu
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ZAŁĄCZNIK NR 1.5

OŚWIADCZENIE

Nazwa Uczestnika Konkursu

Adres Uczestnika Konkursu

Oświadczam/y, że osoba(y), która(e) będzie(ą) uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia na opracowanie koncepcji plastyczno-przestrzennej sal 
ekspozycyjnych wystawy głównej Muzeum Warszawy posiada( ją) wymagane przepisami obowiązującego prawa uprawnienia.

Miejscowość Data

podpis czytelny lub nieczytelny wraz pieczątką imienną 
osoby lub osób upoważnionych do podpisu w imieniu Uczestnika Konkursu
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ZAŁĄCZNIK NR 1.6

ZOBOWIĄZANIE INNYCH PODMIOTÓW

Ja niżej podpisany(a)

zobowiązuję się do oddania do dyspozycji Uczestnikowi Konkursu

Nazwa Uczestnika Konkursu

Adres Uczestnika Konkursu

niezbędnych, następujących zasobów 

na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, którego przedmiotem jest opracowanie koncepcji plastyczno-przestrzen-
nej sal ekspozycyjnych wystawy głównej Muzeum Warszawy.

Miejscowość Data

podpis czytelny lub nieczytelny wraz pieczątką imienną 
osoby lub osób upoważnionych do podpisu w imieniu Uczestnika Konkursu
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ZAŁĄCZNIK NR 1.7

POKWITOWANIE ZŁOŻENIA PRACY KONKURSOWEJ

Konkurs na opracowanie koncepcji plastyczno-przestrzennej sal ekspozycyjnych wystawy głównej Muzeum Warszawy

Praca konkursowa (zaznaczyć odpowiednie znakiem X) Etap I Etap II

o liczbie rozpoznawczej

została złożona w dniu o godzinie

czytelny podpis pracownika Kancelarii Muzeum Warszawy
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ZAŁĄCZNIK NR 1.8

UWAGA

Wypełniony załącznik musi być umieszczony w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym zapoznanie się z jego treścią 
przed dokonaniem identyfikacji pracy konkursowej i dołączany do pracy konkursowej na każdym z etapów.

KARTA IDENTYFIKACYJNA

Konkurs na opracowanie koncepcji plastyczno-przestrzennej sal ekspozycyjnych wystawy głównej Muzeum Warszawy

Nazwa Uczestnika Konkursu

Adres Uczestnika Konkursu

Numer telefonu

Numer fax

Sześciocyfrowa liczba rozpoznawcza



www.muzeumwarszawy.pl 

facebook.com/muzeum.warszawy

instagram.com/muzeumwarszawy
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