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Warszawa, 28.02.2023 r. 

 

 

Dotyczy:  
„Jednoetapowego ograniczonego konkursu na koncepcję plastyczno – przestrzenną ekspozycji 
stałej oddziału Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie – Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 
roku” 

 

 

WYJAŚNIENIA 3 TREŚCI REGULAMINU KONKURSU  

(PYTANIE 3) 

 
 
PYTANIE 3.1           

Czy dopuszczalne jest mocowanie elementów wystawienniczych do podłóg? 
 
ODPOWIEDŹ: 

Dopuszczalny jest montaż obiektów/eksponatów bezpośrednio do podłóg przy zaleceniu 

aby Wystawa nie ingerowała jednak w sposób inwazyjny w pozostałe instalacje budynku, jego 

konstrukcję ani rozwiązania architektoniczne. 

 

PYTANIE 3.2           

Prosimy o specyfikację materiałów użytych do wykończenia ścian w pomieszczeniach 
przeznaczonych na wystawę. Załącznik nr 6b zawiera pliki dwg bez odnośników do tych 
materiałów, brakuje również legendy do wykończenia ścian. 
 
ODPOWIEDŹ: 

Informacje dotyczące wykończenia ścian oraz legenda stanowią załącznik nr 1 i 2 do 

niniejszych wyjaśnień. 

 

PYTANIE 3.3           

Prosimy o potwierdzenie, że informacje zawarte w plikach dwg w załączniku 6b dotyczące 
wykończenia pomieszczeń są wiążące. Rozwiązania materiałowe przedstawione na 
załączonych do projektu wizualizacjach odbiegają od wymienionych we wspomnianym 
załączniku. 
 
ODPOWIEDŹ: 

Wizualizacje nie są wiążące i nie należy się nimi sugerować. Doprecyzowanie materiałów 
wykończeniowych ścian Organizator załącza do niniejszych wyjaśnień jako załącznik nr 1 i 2. 

 

PYTANIE 3.4           

Czy możliwa jest zmiana materiałów wykończeniowych w pomieszczeniach przeznaczonych 
na wystawę? Jeśli tak, to w jakim zakresie? 
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ODPOWIEDŹ: 

Organizator nie przewiduje możliwości zmiany materiałów wykończeniowych. 

 

PYTANIE 3.5           

Czy możliwe będzie doprowadzenie zasilania oraz instalacji multimedialnej do elementów 
wystawienniczych od strony posadzki? (np. w przestrzeni powyżej sufitu podwieszanego 
niższej kondygnacji) 
 
ODPOWIEDŹ: 

Tak, aczkolwiek Organizator preferuje takie rozwiązania przestrzenne, aby w jak największym 

stopniu wykorzystać zaprojektowane już instalacje elektroenergetyczne i inne w budynku 

Muzeum. 

 

 

……………..……………………………………………………… 

Rafał Mroczkowski 
Sekretarz Konkursu 

 


