Warszawa, 15.03.2021 r.

Strona internetowa prowadzonego konkursu
http://nmt.waw.pl/zamowienia-publiczne/

Zawiadomienie nr 2
o wyjaśnieniu treści Regulaminu konkursu
Działając na podstawie art. 284 ust. 2 w zw. z art. 341 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września
2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), Zamawiający
informuje, że uczestnicy konkursu przesłali pytania dotyczące Regulaminu konkursu na
koncepcję plastyczno – przestrzenną ekspozycji Narodowego Muzeum Techniki w
Warszawie. Poniżej treść pytań oraz wyjaśnień Zamawiającego:
Pytanie nr 4:
Proszę o przedłużenie terminu składania wniosków do dnia 22.03.2021 do godziny 15.00
Odpowiedź na Pytanie nr 4:
Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu składania wniosków.
Pytanie nr 5:
Proszę o określenie terminu poinformowania wykonawców- uczestników konkursu o przyjęcia wniosków i możliwości składania prac konkursowych.
Odpowiedź na Pytanie nr 5:
Zamawiający niezwłocznie poinformuje o wynikach oceny wniosków o dopuszczenie do
udziału w konkursie zamawiający informuje wszystkich uczestników konkursu. Zamawiający
planuje przekazanie informacji o wynikach oceny do dnia 19 marca 2021 r.
Pytanie nr 6:
W związku z brakiem w regulaminie określonego terminy poinformowania uczestników konkursu o spełnieniu warunków oraz zaproszeniu do złożenia prac konkursowych proszę o
określenie terminu złożenia prac konkursowych od daty poinformowania uczestników konkursu.
Odpowiedź na Pytanie nr 6:
Termin składania prac konkursowych został określony na 19 kwietnia 2021 r. tj. na co najmniej 30 dni przed planowanym przekazaniem uczestnikom konkursu informacji o ocenie
wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie.
Pytanie nr 7:
Mając na uwadze oczekiwany zakres opracowania- 6 plansz, mając na uwadze doświadczenie
w przedmiotowej materii, proszę o urealnienie terminów składania wniosków oraz prac konkursowych. Założenie, że złożenie wniosków 16.03.2021 i złożenie prac konkursowych do

22.04, dodatkowo bez wiedzy kiedy/ czy wniosek zostanie przyjęty przez Organizatora termin jest nierealny i budzi moje wątpliwości natury obiektywnej.
Odpowiedź na Pytanie nr 7:
Termin składania prac konkursowych został określony na 19 kwietnia 2021 r. tj. na co najmniej na 30 dni od dnia planowanego przekazania uczestnikom konkursu informacji o ocenie
wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie. W ocenie Zamawiającego jest to termin
uwzględniający czas niezbędny na przygotowanie i złożenie pracy konkursowej.
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