DWUETAPOWY REALIZACYJNY KONKURS ARCHITEKTONICZNY NA KONCEPCJĘ NOWEJ SIEDZIBY MIĘDZYNARODOWEGO INSTYTUTU BIOLOGII
MOLEKULARNEJ I KOMÓRKOWEJ W WARSZAWIE

Warszawa, 10.06.2022 r.

Dotyczy:
„Dwuetapowy realizacyjny konkurs architektoniczny na koncepcję nowej
Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie”

siedziby

WYJAŚNIENIA 3 TREŚCI REGULAMINU KONKURSU
(PYTANIA 6 do 9)
ORAZ KOREKTA ODPOWIEDZI NA PYTANIE 5

PYTANIE 6
Czy laboratorium biomedyczne do pomieszczenia prosektorium spełnia wymagania referencji
projektowych?
ODPOWIEDŹ:
Organizator określił w Regulaminie konkursu warunek udziału w Konkursie dotyczący
zdolności technicznej i zawodowej w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz
doświadczenia a mianowicie:
„Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Uczestnik konkursu wykaże, iż
dysponuje na etapie Konkursu co najmniej:
Jedną osobą która będzie uczestniczyć w wykonywaniu koncepcji konkursowej oraz
Dokumentacji projektowej posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalności architektonicznej bez ograniczeń, oraz posiadającą doświadczenie polegające na
wykonaniu, w okresie ostatnich 10 lat przed terminem składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w konkursie, (jako autor lub członek zespołu autorskiego) co najmniej jednej
wielobranżowej dokumentacji projektowej w zakresie specjalności architektonicznej na której
podstawie uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę, dla budowy budynku w którym
mieszczą się biomedyczne laboratoria badawcze.”
W warunku powyższym mowa jest o „biomedycznych laboratoriach badawczych” a nie o
„biomedycznych laboratoriach”
W wyjaśnieniach 1 z dnia 03.06.2022 r. Organizator doprecyzował pojęcie "biomedyczne
laboratoria badawcze" jak następuje:
„Biomedyczne laboratoria badawcze związane są z działalnością naukowo-badawczą, które
dzięki zaawansowanej infrastrukturze pozwalają na realizację badań z dziedziny nauk
biologicznych, biochemicznych, biofizycznych i biotechnologicznych. Badania biomedyczne
prowadzone są w celu poszukiwania nowych strategii terapeutycznych jak również mają
zastosowanie w profilaktyce i diagnostyce.”
Jeśli wspomniane w pytaniu laboratorium biomedyczne do pomieszczenia prosektorium
spełnia powyższą definicję, jeśli chodzi o profil i charakter tego laboratorium Organizator uzna
warunek za spełniony.

PYTANIE 7
Czy warunek o którym mowa w pkt 1.6 b (budowa budynku w którym mieszczą się
biomedyczne laboratoria badawcze) zostanie uznany za spełniony po wykazaniu wykonania
kilku wielobranżowych dokumentacji projektowych polegających na PRZEBUDOWIE
Strona 2 z 2

DWUETAPOWY REALIZACYJNY KONKURS ARCHITEKTONICZNY NA KONCEPCJĘ NOWEJ SIEDZIBY MIĘDZYNARODOWEGO INSTYTUTU BIOLOGII
MOLEKULARNEJ I KOMÓRKOWEJ W WARSZAWIE

budynków na potrzeby biomedycznych laboratoriów badawczych - budowa laboratoriów w
istniejącym budynku?
ODPOWIEDŹ:
Tak, o ile są spełnione pozostałe wymagania określone w warunku.

PYTANIE 8
Dzień dobry, Chciałabym zgłosić pracownię do konkursu, niestety załączniki 1-5 są trudno
dostępne, mianowicie po ściągnięcu ich na urządzenie (różne przeglądarki), niestety są nie do
odczytania. Czy jest możliwość przesłania ich w formie Word na maila?
ODPOWIEDŹ:
Zamieszone do pobrania na stronie internetowej konkursu (https://konkurs-instytutbiologii.sarp.warszawa.pl/) Załączniki nr 1 do 5 są zarchiwizowane za pomocą
ogólnodostępnego programu do kompresji danych 7zip dostępnego do pobrania na stronie
internetowej: https://7-zip.org.pl/.

PYTANIE 9
Czy dopuszcza się udokumentowanie doświadczenia jako autora laboratoriów biomedycznych
a dokładnie biologii molekularnej ale realizowanych nie przez procedurę pozwolenia na
budowę a zgłoszenia robót budowlanych wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń
w budynku biomedycyny sądowej?
ODPOWIEDŹ:
Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu Rozdział III pkt 1.6. lit. b) 1. Uczestnik konkursu
musi spełnić określony przez Organizatora warunek udziału w Konkursie dotyczący zdolności
technicznej i zawodowej w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz
doświadczenia. Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Uczestnik konkursu
wykaże, iż dysponuje na etapie Konkursu co najmniej:
1. Jedną osobą która będzie uczestniczyć w wykonywaniu koncepcji konkursowej oraz
Dokumentacji projektowej posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalności architektonicznej bez ograniczeń, oraz posiadającą doświadczenie
polegające na wykonaniu, w okresie ostatnich 10 lat przed terminem składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w konkursie, (jako autor lub członek zespołu autorskiego) co
najmniej jednej wielobranżowej dokumentacji projektowej w zakresie specjalności
architektonicznej na której podstawie uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę, dla
budowy budynku w którym mieszczą się biomedyczne laboratoria badawcze.

KOREKTA ODPOWIEDZI NA PYTANIE 5
PYTANIE 5
Zwracam się z prośbą o zmianę warunków udziału w konkursie zamieszczonych w
Regulaminie w Rozdziale III, pkt 1.6, ppkt b). t.j.: wykonaniem wielobranżowej dokumentacji
projektowej w zakresie specjalności architektonicznej na której podstawie uzyskano
prawomocne pozwolenie na budowę, dla budowy budynku w którym mieszczą się
biomedyczne laboratoria badawcze. Naszym zdaniem zawężenie listy konkurujących do firm,
które zaprojektowały biomedyczne laboratoria badawcze będzie miało niekorzystny wpływ na
ilość i jakość prac konkursowych. Pracownie z wieloletnim doświadczeniem w projektowaniu
(np. obiektów służby zdrowia) przy wsparciu technologów, bez problemu poradzą sobie z
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zadaniem konkursowym. Zwracam się z prośbą o zmianę w.w punktu i podanie obiektu o
mniej sprecyzowanym przeznaczeniu.
ODPOWIEDŹ:
Obiekt nowej siedziby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej musi cechować się
wysoce specjalistyczną działalnością naukowo-badawczą związaną bezpośrednio z
funkcjonowaniem biomedycznych laboratoriów badawczych oraz pracowni specjalistycznych a
nie z szeroko rozumianą służbą zdrowia.
W związku z powyższym Organizator nie zmienia treści Regulaminu konkursu dotyczących
warunków udziału w Konkursie.

……………..………………………………………………………
Rafał Mroczkowski
Sekretarz Konkursu
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