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Dotyczy: Konkursu architektonicznego na koncepcję aranżacji przestrzeni wystawienniczych 
  wraz z przestrzeniami uzupełniającymi w Muzeum Woli przy Srebrnej 12  
  w Warszawie. 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póź. zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający przekazuje poniżej treść 

pytań dotyczących Regulaminu Konkursu wraz z udzielonymi wyjaśnieniami. 

 

Pytanie 1 

zwracam się z pytaniem o możliwość przesłania niezbędnych materiałów: 
1. Przekroje przez budynek, przez schody, przez poddasze. 
2. Rzut poddasza. 
3. Rysunki oraz mapę terenu w wersji dwg. 
Rysunki dwg są niezbędne, gdyż znajdujące się w załączniku nr 2 materiały pozbawione są skali, nie 
można ich wiarygodnie skalować. 
 

Odpowiedź 

Zamawiający załącza materiały.  
 

Pytanie: 

W związku z przedłużającą się procedurą składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
konkursie oraz przedłużoną weryfikacją wniosków, zawracam się z wnioskiem o przedłużenie 
terminu na składanie prac konkursowych o 6 dni roboczych, czyli do 4 września 2017 roku.  

Odpowiedź 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu.  
Zmianie ulega treść Rozdziału 9 ust. 9 Regulaminu Konkursu: 
Jest: 
Uczestnicy Konkursu składają prace w Muzeum Warszawy, ulica Jezuicka 1/3 w Warszawie w 
Kancelarii za pokwitowaniem złożenia pracy konkursowej według wzoru stanowiącego załącznik 
numer 7, nie później niż do 25 sierpnia 2017r. godz. 12.00. 
Powinno być: 
Uczestnicy Konkursu składają prace w Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28 w Warszawie 
w Kancelarii za pokwitowaniem złożenia pracy konkursowej według wzoru stanowiącego załącznik 
numer 7, nie później niż do 28 sierpnia 2017r. godz. 10.00. 
 
Zmianie ulega treść Rozdziału 17 pkt. 9 Regulaminu Konkursu: 

Jest: 

9 Składanie prac konkursowych 25 sierpnia 2017. 

Powinno być: 
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9 Składanie prac konkursowych 28 sierpnia 2017 roku 
 

 

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia są wiążące dla wszystkich 

wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty. 

  

 


