
   Warszawa dnia: 07.04.2020 r. 

 

Odpowiedzi na pytania dot. składania wniosków do udziału w Konkursie  

na opracowanie projektu rozbudowy i przebudowy budynku biurowo-usługowego przy 

ul.  Siennej 82 w  Warszawie. 

Pytanie nr 1 

Dzień dobry,  
Zwracamy się z prośba o zmianę zapisu regulaminu konkursu w punkcie 2.1.2 i  wydłużenie 
okresów wykonania dokumentacji projektowej do 5 lat. Umożliwi to  większej ilości pracowni 
udział w konkursie i wpłynie znacząco na poziom konkursu. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 1 
 
Zamawiający dokona zmiany w Regulaminie Konkursu w ten sposób, że w Rozdziale III 
pkt 2 ppkt 2.1.2  otrzyma  brzmienie: 
 
„Wykonali w okresie ostatnich 5 lat - a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, 
to w tym okresie co najmniej:” 
 
Zamawiający dokona również zmiany w Regulaminie Konkursu w ten sposób, że  w  
Rozdziale III pkt 2 ppkt  2.2.1.1.2  otrzyma  brzmienie: 
 
wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat - a jeśli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy, to w tym okresie - usług, zawierający usługi, o których mowa w  podpunkcie 2.1.2, 
zgodnie z załącznikiem nr 4 do Regulaminu konkursu. 
 
Pytanie nr 2 

Czy warunek 2 spełni projekt wykonawczy wielobranżowy :„Rozbudowa i przebudowa bazy 
Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) oraz stacji obsługi technicznej (SOT) 
wraz z budową strefy końcowego podejścia i startu śmigłowca (FATO) ” Budynki te mają 
również funkcję biurową. 
 

Odpowiedź na pytanie nr 2 
 
Tak, jeżeli powierzchnia użytkowa jednego budynku jest równa lub większa niż 2500 m2. 

 
 

 

 



Pytanie nr 3  

Czy przewidują Państwo udział biur zarejestrowanych poza granicami Rzeczpospolitej Polski 

jeśli cała dokumentacja, wniosek o udział itd. zostaną dostarczone w języku polskim tak jak 

przewiduje regulamin? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 3 
 
Zamawiający dopuszcza udział biur zarejestrowanych za granicami pod warunkiem 
spełnienia wymogów „Regulamin Konkursu na opracowanie projektu rozbudowy i 
przebudowy budynku biurowo-usługowego przy ul.  Siennej 82 w  Warszawie” 
 

Pytanie nr 4 

Czy przewidują Państwo maksymalna i minimalną liczbę uczestników? 

Odpowiedź na pytanie nr 4 
 
Zamawiający nie wprowadził ograniczeń minimalnej i maksymalnej ilości uczestników 

Konkursu. 

 
Pytanie nr 5 
Czy w sytuacji gdy udział zagranicznego biura byłby możliwy to czy dokumenty musiałyby 

zostać przetłumaczone przysięgle czy zwykłe tłumaczenie wystarczy? Jeśli przysięgle to które 

dokumenty? Licencja architekta i oficjalne dokumenty, a np. portfolio z wymaganymi 

referencjami już nie? Czy jest możliwość dostarczenia jakichkolwiek dokumentów w 

języku angielskim? 

Odpowiedź na pytanie nr 5 
 
Zamawiający nie wymaga tłumaczenia przysięgłego. 

 Wszystkie dokumenty  sporządzone w innym języku niż polski powinny zostać złożone 
wraz z tłumaczeniem na język polski  zgodnie z „Regulamin Konkursu na opracowanie 
projektu rozbudowy i przebudowy budynku biurowo-usługowego przy ul. Siennej 82 
w  Warszawie” 

 

Ponadto, z uwagi na zmiany w Regulaminie Konkursu zgodnie (z odpowiedzią na 

pytanie nr 1), Zamawiający wydłuża termin na złożenie wniosku na udział w Konkursie 

oraz harmonogram Konkursu dokonując zmiany w Regulaminie Konkursu w Rozdziale 

I pkt 3. TERMINY otrzyma brzmienie:  

3. TERMINY 

3.1 Nadsyłanie pytań dot. składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
w konkursie do dnia: 31.03.2020 r. 

3.2 Udzielanie odpowiedzi na pytania dot. składania wniosków do udziału 
w konkursie do dnia: 07.04.2020 r. 

3.3 Składanie Wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie do dnia:  

28.04.2020 r. 



3.4 Zaproszenie Uczestników do składania prac konkursowych do dnia: 

30.04.2020 r. 

3.5 Nadsyłanie pytań dotyczących regulaminu konkursu do dnia:  

14.05.2020 r. 

3.6 Udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące regulaminu konkursu do dnia: 

21.05.2020 r. 

3.7 Składanie prac konkursowych do dnia:  

26.06.2020 r. 

3.8 Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest nie później niż:  

10.07.2020 r. 

 

Zamawiający dokonuje również zmiany w Regulaminie Konkursu w Rozdziale I pkt 4. 

SĄD KONKURSOWY, 4.1 Skład Sądu konkursowego, który otrzyma brzmienie: 

Sąd konkursowy liczy 7 osób. W skład Sądu konkursowego wchodzą: 

Przewodniczący: 

1. Mirosław Jednacz – Architekt, 

Sędzia referent: 

2. Jarosław Tkaczyk – Inżynier budownictwa, 

Członkowie: 

3. Anna Gutkowska – Dyrektor, 

4. Zdzisław Galicki – Kierownik Działu Administracji, 

5. Magdalena Rokicka – Dział Administracji, 

6. Juliusz Marcinowski – Architekt, 

7. Jan Pietrzak – Architekt. 

 

 
 

 
 
Sekretarz Sądu Konkursowego 
                   /-/ 
Mirosław Abramczyk 
 
 


