Warszawa, 23.07.2019 r.

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

Do Uczestników
Konkursu Architektonicznego

Dotyczy: konkursu na opracowanie koncepcji punktu widokowego na placu budowy Muzeum Sztuki
Nowoczesnej w Warszawie.
Pytanie nr 5
Czy w konkursie mogą brać udział studenci drugiego roku na politechnice?
Czy to ma być tylko wizualizacja koncepcji czy każdy z uczestników musi wykonać rzuty i plany całego
budynku?
Odpowiedź na pytanie nr 5
Zamawiający informuje, że studenci drugiego roku na politechnice mogą wziąć udział w konkursie, jeśli
spełniają warunki określone w rozdziale IV pkt 1 ppkt 8:
a) są pełnoletnie,
b) urodziły się nie wcześniej niż 01.01.1990 r.
c) studiują na jednym z wymienionych kierunków:
- sztuki plastyczne i wzornictwo,
- architektura,
- budownictwo.
Koncepcję należy zaprezentować w sposób umożliwiający najczytelniejsze zobrazowanie zawartej w pracy
konkursowej idei, za pomocą proponowanych w rozdziale II pkt 4 ppkt 2.b form (rzuty, elewacje i
charakterystyczne przekroje w skali 1:50, detale elewacji i widoki, wizualizacje, szkice ) w ilości
wystarczającej według uczestnika konkursu, do jednoznacznego zrozumienia idei oraz weryfikacji
spełnienia warunków ramowych określonych regulaminem.
Jednocześnie obowiązkowo należy w wykonać projekt zagospodarowania terenu na mapie w skali 1:200
(załącznik C2) według pkt 4 ppkt 2.a rozdziału II.
Pytanie nr 6
Piszę do Państwa z paroma pytaniami o konkurs ogłoszony przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w
Warszawie, na tymczasowy punkt widokowy, przy placu budowy budynku w.w instytucji.
Czy w konkursie mogą brać udział inżynierzy architektury, oraz studenci studiów magisterskich na
kierunku architektura?
1/5

Czy w konkursie może być reprezentowane biuro architektoniczne w skład którego wchodzą studenci
kierunku architektury, posiadający tytuł inżyniera?
Odpowiedź na pytanie nr 6
Zamawiający informuje, że zarówno absolwenci I jak i II stopnia studiów na kierunku architektura, mogą
wziąć udział w konkursie, jeśli spełniają także pozostałe warunki określone w rozdziale IV pkt 1 ppkt 8:
a) są pełnoletnie,
b) urodziły się nie wcześniej niż 01.01.1990 r.
Do konkursu może także przystąpić biuro architektoniczne w skład którego wchodzą studenci architektury
posiadający tytuł inżyniera, jeśli przynajmniej jedna taka osoba spełnia także warunki wymienione w
rozdziale IV pkt 1 ppkt 8 przytoczonym powyżej.
Pytanie nr 7
Chciałbym zapytać o kilka punktów z regulaminu:
1)."Jednocześnie warunkiem otrzymania nagrody głównej jest możliwość realizacji obiektu na
podstawie zwycięskiej koncepcji do kwoty 45.000 zł netto.
"5) Członkowi składu Sądu Konkursowego reprezentującego firmę Warbud S.A. przysługuje prawo weta
w stosunku do wyboru projektu, którego realizacja w ocenie sędziego przekroczy kwotę 45.000 zł
netto." Czy podana kwota 45 000zł to koszt realizacji w rozumieniu całkowitego kosztu który chce
ponieść wykonawca (firma Warbud S.A.) i jest to nazwane jako 45 000netto, czy koszt 45 000zł + X zł
brutto (np.55 000zł). Nie jest jednoznacznie określone w jakiej kwocie mamy się obracać, gdyż nie
została podana kwota brutto która obejmuje całkowitą realizację.
Odpowiedź na pytanie nr 7
Zamawiający wyjaśnia, że wskazana kwota na realizację to 45.000 zł netto, co odpowiada kwocie 55 350
zł brutto i jest to kwota przeznaczona na roboty budowlane.
2.) Prosiłbym o wyjaśnienie pojęcia granicy realizacji: "projekt zagospodarowania terenu w granicach
określonych na planszy informacyjnej (Załącznik C1) w skali 1:200;" Na mapie została zaznaczona tylko
lokalizacja punktu widokowego. Brakuje granicy o której jest mowa na planszy informacyjnej, gdyż nie
jest to jednoznaczne, że granica PZT i lokalizacji to ten sam obszar. Prosiłbym o określenie w pliku dwg
granicy projektu zagospodarowania terenu. 2) Wytyczne zagospodarowania terenu Zagospodarowanie
terenu wokół punktu widokowego pozostawia się uczestnikom. Czy lokalizacja punktu jest sztywno
określona i musi być to kwadrat 5x5m o powierzchni 25m2. Czy może to być np.12,5x2=25m2?
Korzystając z tego zapisu chcielibyśmy zapytać czy nadwieszenia mogą wychodzić poza granicę
wyznaczną obszaru 5x5m.

2/5

Zamawiający wyjaśnia, że obszar zajmowany przez punkt widokowy nie może wykraczać poza kwadrat
5x5m2 oznaczony w załączonym pliku DWG.
3.) Obiekt znajdować się będzie na wyniesieniu, które w naturalny sposób umożliwi wgląd na plac
budowy, bez konieczności tworzenia dodatkowych platform widokowych. Dopuszcza się jednak
wyniesienie części posadzki, punktu nie wyżej 2 (dwa) metry powyżej otaczającego terenu, z
założeniem, że jego główna część będzie znajdowała się na poziomie terenu i będzie dostępna dla osób
z niepełnosprawnościami. 2 metry powyżej istniejącego terenu jest definiowane jako wysokość terenu
czy wysokość wyniesienia to punkt 0,00 i od niego należy mierzyć maksymalnie 2,0m? Obecnie na
terenie przeznaczonym pod punkt widokowy znajduje się utwardzona nawierzchnia parkingu z
dojazdem, wyniesiona na ok. 2m nad teren wydzielony pod nowy gmach muzeum. Obszar ten jest
ogólnodostępny i sąsiaduje z ogrodzonym obszarem budowy Rozumiem, że wysokość 2m jest mierzona
od poziomu wzniesienia? Czy od poziomu terenu? Czy można nawiesić się poza obrys wzniesienia?
Ewentualnie czy można wykorzystać przestrzeń schodów tak, aby zlokalizować tam kolejną przestrzeń.
Czy można zgodnie z tym zapisem usytuować punkt 2,00m powyżej terenu, a dzięki nadwieszeniu
osiągnąć łącznie 4m?
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Zamawiający wyjaśnia, że jako punkt odniesienia do wskazanych wymiarów wysokościowy należy przyjąć
poziom platformy parkingowej, który jest na rzędnej około 36,60 m n. p. W. Jednocześnie Zamawiający
wyjaśnia, że nie dopuszcza lokalizacji punktu widokowego poza wyznaczonym obszarem określonym w
Załączniku C1.
"miejsce instalacji tablicy informacyjnej o wymiarach 100 x 70 cm". Czy jest określona orientacja tablicy
pozioma/ pionowa? 100cm pionowa x 70cm poziom? Czy jest to dowolność?
Zamawiający pozostawia w tym zakresie dowolność.
Dodatkowo należy wskazać lokalizację punktu zasilającego. Czy wystarczy na Projekcie
zagospodarowania terenu pokazać kreską drogę przyłącza do najbliższej sieci elektrycznej?
Zamawiający wyjaśnia, że należy wskazać tylko lokalizację punktu, czyli miejsce do którego ma być
doprowadzone zasilanie. Trasa doprowadzenia energii elektrycznej zostanie określona na późniejszym
etapie przez projektantów firmy Warbud S.A.
Czy w załączniku A4 w kolumnie kwalifikacja, można wpisać student budownictwa, czy wykształcenie ?
Zamawiający informuje, że w rubrykę “kwalifikacja” można wpisać odbywanie bieżących studiów, jak np.
“student budownictwa”.
Co należy wpisać w kolumnie Charakter udziału w pracy ?
Zamawiający informuje, że kolumna ta umożliwia określenie podziału odpowiedzialności za poszczególne
części projektu w przypadku grupy autorskiej.
W załączniku A7 jeśli uczestnik jest osobą fizyczną, rubrykę związaną z siedzibą można pominąć, czy
wpisać adres zamieszkania ?
Zamawiający wyjaśnia, że w rubryce tej należy wpisać adres do kontaktu.
f) w stosunku do Organizatora Konkursu lub członków Sądu Konkursowego, ich zastępców prawnych
lub członków organów zarządzających lub organów nadzorczych przed upływem 3 lat od dnia ogłoszenia
niniejszego konkursu pozostawał w stosunku pracy lub zlecenia, Czy w tym podpunkcie nie został
popełniony błąd i zamiast słowa OD powinno być DO. W innym wypadku każdy z wyróżnionych łamie
ten zapis będąc w okresie 3 lat stażystą Członków Konkursu.
Zamawiający wyjaśnia, że w przytoczonym podpunkcie należy oczywiście rozumieć pozostawanie w
stosunku pracy lub zlecenia w okresie 3 lat DO czasu ogłoszenia konkursu, a więc między 10.07.2016r a
10.07.2019 roku.
punkt f) i g) pozostaje z Organizatorem Konkursu lub członkami Sądu Konkursowego w takim stosunku
prawnym lub faktycznym, że może to budzić wątpliwości co do bezstronności tych osób. Czy będąc w
trakcie trwania konkursu na stażu w firmie będącej członkiem Sądu Konkursowego jest to jednoznaczne
z bycie wykluczonym z faktu wątpliwości co do bezstronności?
Zamawiający wyjaśnia, że odbywanie odpłatnego stażu w firmie będącej członkiem Sądu Konkursowego
wyklucza z możliwości uczestnictwa w konkursie, o ile okres stażu rozpoczął się przed 10.07.2019r.
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Pytanie nr 8
Chcielibyśmy wziąć udział w konkursie na opracowanie koncepcji punktu widokowego na placu budowy
Muzeum Sztuki Nowoczesnej.
Mam kilka pytań dotyczących uczestnictwa:
1. Czy można wziąć udział w konkursie, jeśli nie wszyscy architekci z naszego zespołu urodzili się pod
koniec 1990 roku?
2. Czy wszyscy członkowie zespołu powinni przesłać swój dowód osobisty (paszport)?
Odpowiedź na pytanie nr 8
Zamawiający wyjaśnia co następuje:
Ad. 1) w konkursie może wziąć udział zespół architektów, jeżeli w jego skład wchodzi co najmniej jedna
osoba spełniająca wymagania wymienione w rozdziale IV pkt 1. 8 a) b) i c) wśród nich.
Ad.2) nie ma potrzeby wysyłania dowodów tożsamości i/lub paszportów.
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