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Muzeum Sztuki Nowoczesnej 
w Warszawie 
ul. Pańska 3, 00-124 Warszawa 
newbuilding@artmuseum.pl 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Dotyczy: konkursu na opracowanie koncepcji punktu widokowego na placu budowy Muzeum Sztuki 
Nowoczesnej w Warszawie. 

 
 
Pytanie nr 27 
Nawiązując do regulaminu konkursu chciałabym zapytać o kwestię nawierzchni, czy projekt powinien 
znajdować się na aktualnej nawierzchni betonowej? Nawierzchnia obejmuje cały parking przy placu 
budowy jednak nie jest na tym samym poziomie co powierzchnia posadzki placu dookoła placu defilad 
(składa się z płyt betonowych o wys. pow 15 cm) 
 
Odpowiedź na pytanie nr 27 
Zamawiający informuję, że jako poziom posadowienia należy przyjąć poziom aktualnej nawierzchni 
betonowej. 
 
Pytanie nr 28 
W imieniu naszego zespołu bardzo bym prosił o doprecyzowanie punktu regulaminu: 
6) Koncepcja obiektu powinna umożliwiać zaprojektowanie go z materiałów sklasyfikowanych zgodnie 
z klasą reakcji na ogień według PN-EN 1350, jako A1, S1, D0;  
jesteśmy zespołem studentów bez doświadczenia w doborze materiałów o takiej klasyfikacji, czytając 
opracowania normy, która nie jest ogólnodostępna w tabeli nie ma takiej klasyfikacji jak A1, S1, D0 jest 
np. A1 lub A2, s1, d0 (w załączniku screen) - czy to oznacza, że A2, s1, d0 można też dobrać? 
przykładem materiału A1 jest beton, stal, wełna skalna, wełna szklana - nie są to materiały przyjazne 
środowisku, ekologiczne, poddające się recyclingowi, widzieliśmy odpowiedź na pytanie 21, ale wciąż 
mamy pełno wątpliwości... 
Czy moglibyśmy prosić organizatora o dodatkowe wyjaśnienie, takie dla młodych niedoświadczonych 
osób? 
Czy to oznacza, że materiały takie jak drewno, sznury, osb są niedopuszczalne? 
Czy, jeśli na stronie producenta jest informacja, że materiał posiada certyfikat niepalności, to znaczy, że 
jest zgodny z punktem 6) regulaminu? 
Czy ta klasa reakcji na ogień dotyczy wszystkiego, co jest zaprojektowane, czy może tylko konstrukcji 
obiektu? 
Czy np. tablica informacyjna 100x70 jest przewidziana jako A1, S1, D0 - z czego jest wykonana? 
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Odpowiedź na pytanie 28 
Zamawiający wyjaśnia, że wystarczające (spełniające postanowienia Regulaminu) jest zamieszczenie 
informacji o posiadaniu przez dany materiał certyfikatu o niepalności lub informacja o konieczności 
doprowadzenia do klasy niepalności danego materiału. Szczegółowe rozwiązania będą przedmiotem 
projektu wykonawczego opracowywanego na podstawie zwycięskiej pracy konkursowej. 
 
 
 
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w dniu 05.08.2019 r. minął termin na zadawanie zapytań zgodnie 
z rozdziałem V ust. 2) pkt 3 regulaminu konkursu. 


