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Warszawa, 24.08.2022 r. 

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

 

 

WYJAŚNIENIA 13 TREŚCI REGULAMINU KONKURSU  

(PYTANIA 66 do 68) 

 
 
PYTANIE 66            
Tabela powierzchni (załącznik 6b) 
Zwracam się z pytaniem odnośnie numeracji w tabeli zawierającej spis powierzchni 
pomieszczeń (zał 6b). W pliku wzorcowym numery poprzedzające numer pomieszczenia, nie 
są tożsame z przypisaną im kondygnacją. Dla kondygnacji 0, pomieszczenia są oznaczone 
odpowiednio 0.1, 0.2, 0.3 itd; dla kondygnacji 1, oznaczone odpowiednio 1.1, 1.2.1.3 itd. 
Niezgodność ma miejsce w przypadku kondygnacji -1, gdzie pomieszczenia są oznaczone 
również jako 0.1, 0.2 a nie -1.1, -1.2, -1.3 oraz przy poziomie 3, który posiada oznaczenia 
takie same oznaczenia jak poziom 2, czyli 2.1, 2.2, 2.3 itd. Czy jest to celowy zabieg 
wynikający z innej reguły czy przypadkowa pomyłka pisarska? 
 
ODPOWIEDŹ: 
Jest to przypadkowa pomyłka pisarska. Zaleca się aby Uczestnik konkursu oznaczył numery 
pomieszczeń zgodnie z zasadą: 
Dla poziomu -1: -1.1, -1.2, -1.3 itd 
Dla poziomu 0: 0.1, 0.2, 0.3 itd 
Dla poziomu 1: 1.1, 1.2, 1.3 itd 
Dla poziomu 2: 2.1, 2.2, 2.3 itd 
Dla poziomu 3: 3.2, 3.2, 3.3 itd 
 
 
PYTANIE 67            
tabele pomieszczeń 
Czy można prosić o przesłanie tabel pomieszczeń z załącznika 7b w postaci edytowalnej - 
word ?  
 
ODPOWIEDŹ: 
Organizator zamieści niezwłocznie na stronie internetowej konkursu (https://konkurs-instytut-
biologii.sarp.warszawa.pl w zakładce „Aktualności” edytowalny plik z tabelami pomieszczeń z 
Załącznika nr 7b do Regulaminu. 
 
 

PYTANIE 68            
szacunek kosztów realizacji i dokumentacji 
1. W tabeli 6A jest m. innymi pozycja: "pozostałe instalacje oraz urządzenia techniczne i 
technologiczne wewnętrzne (w tym specjalistyczne) niezbędne do funkcjonowania budynku ". 
Czy ta pozycja obejmuje np. meble biurowe i laboratoryjne? Czy obejmuje komputerowe 
urządzenia aktywne (komputery, serwery, drukarki, itp.) czy też tylko zasilanie i okablowanie 
w/w ? Czy obejmuje specjalistyczną aparaturę badawczą? 2. Czy projekty technologiczne 
laboratoriów , pracowni aparaturowych i badawczych itp. przygotuje Zamawiający, czy też ich 
wykonanie należy uwzględnić w cenie dokumentacji? 
 
 

https://konkurs-instytut-biologii.sarp.warszawa.pl/
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ODPOWIEDŹ: 
W tabeli 6A pozycja: "pozostałe instalacje oraz urządzenia techniczne i technologiczne 
wewnętrzne (w tym specjalistyczne) niezbędne do funkcjonowania budynku " nie obejmuje 
mobilnych elementów urządzenia wnętrz jak i specjalistycznych urządzeń laboratoryjnych 
zgodnie z zapisami z Załącznika nr 1 do Regulaminu (Istotne postanowienia Umowy) Rozdział 
I pkt. 3. W pozycji tej, na etapie Konkursu, należy ująć wszelkie niezbędne wbudowane 
instalacje i urządzenia techniczne i technologiczne (w tym specjalistyczne), służące do 
prawidłowego i zgodnego z funkcją użytkowania pomieszczeń i budynku. 
Projekty technologiczne laboratoriów, pracowni aparaturowych i badawczych itp. należy 
uwzględnić w cenie Dokumentacji 
Zgodnie z zapisami z Załącznika nr 1 do Regulaminu (Istotne postanowienia Umowy) Rozdział 
I pkt. 2. ppkt 4 w Dokumentacji należy także uwzględnić projekty wykończenia i aranżacji 
wnętrz. 
 
 
 

……………..……………………………………………………… 

Rafał Mroczkowski 
Sekretarz Konkursu 


