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Uczestnicy dopuszczeni
do udziału w drugim etapie konkursu

Dotyczy: konkursu na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną kompleksu Muzeum Wojska
Polskiego w Cytadeli Warszawskiej .

ZAWIADOMIENIE NR 7
O modyfikacji postanowień regulaminu konkursu

Działając na podstawie pkt 8.4. rozdziału I regulaminu konkursu uprzejmie informuję, że
Muzeum Wojska Polskiego dokonuje 'modyfikacji postanowień regulaminu konkursu w
następujący sposób:

I. Pkt 1.9 rozdziału V otrzymuje brzmienie:
,,1.9. W części graficznej należy przedstawić:

(1) rysunki koncepcji zagospodarowania terenu w dowolnej liczbie i dowolnej skali;
(2) rzut poziomu zerowego budynku lub budynków z zaznaczonym układem wejsc,

podcieni, arkad, podjazdów, dachu i innych istotnych elementów, naniesiony na mapę
do celów projektowych, w skali 1:500;

(3) rzuty wszystkich kondygnacji budynku lub budynków, zawierające powierzchnie i
nazwy poszczególnych pomieszczeń, w skali 1:200 lub 1:250;

(4) rysunki wybranych elementów architektonicznych budynku lub budynków,
umożliwiające odczytanie przyjętego rozwiązania materiałowo - technicznego w
dowolnej ilości i w dowolnej skali;

(5) rysunki charakterystycznych przekrojów budynku lub budynków w dowolnej liczbie i w
skali 1:200 lub 1:250;

(6) rzuty wszystkich elewacji budynku lub budynków w skali 1:200 lub 1:250;
(7) perspektywy lub wizualizacje, z zaznaczeniem na planszy miejsca wykonania ujęcia, w

dowolnej liczbie i dowolnej skali;
(8) rysunki nowej bramy wjazdowej, jej charakterystyczne przekroje i rzuty wszystkich

elewacji w dowolnej liczbie i w skali 1:50;
(9) co najmniej 4 dowolne fragmenty ekspozycji plenerowej w skali 1:100,

charakterystyczne dla różnych epok lub rodzajów broni;
(10) rysunki usytuowania w terenie garaży lub parkingów, dróg wewnętrznych oraz dróg

dojazdowych wraz. z pasem lub pasami włączania do ruchu i wyłączania z ruchu w .
dowolnej liczbie i w dowolnej skali.

(11) co najmniej 1 rysunek przedstawiający widok z najścia na Plac Gwardii od strony Al.
Wojska Polskiego z poziomu horyzontu człowieka w dowolnej skali;

(12) co najmniej 1 przekrój w skali 1:500 po osi Placu Gwardii aż do Wisłostrady."
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