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Warszawa, 29 październik 2019r. 

 

 

Dotyczy: „Konkursu architektoniczno-urbanistycznego z prekwalifikacją kandydatów (konkurs 

dwuetapowy) na koncepcję zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej w 

obszarze pomiędzy ulicami Zatorską i Odolanowską we Wrocławiu” 

 

WYJAŚNIENIE (1) TREŚCI REGULAMINU KONKURSU 

 

W związku z prowadzonym Konkursem informujemy, iż wpłynęły pytania do Regulaminu Konkursu. 

Zgodnie z pkt 2.2.6. Regulaminu konkursu, poniżej Organizator udziela odpowiedzi na zadane 

pytania: 

 

PYTANIE 1            

W punkcie 2.3.1 Regulaminu Konkursu termin składania zgłoszeń do Konkursu w siedzibie 

Organizatora (oraz e-mailowo) został określony na dzień 8.11.2019r. do godz. 12.00, podczas gdy w 

punkcie 5.2.4 termin tego zgłoszenia został określony na dzień 25.10.2019r. do godz. 12:00. 

ODPOWIEDŹ: 

Prawidłowy termin składania zgłoszeń do Konkursu – do dnia 08.11.2019r. Informacja została 

skorygowana na Platformie internetowej Konkursu.  

 

PYTANIE 2            

W regulaminie konkursu nie znalazłam zapisu na temat rozpatrywania wniosków uczestników 

posiadających uprawnienia zdobyte w innych krajach Unii Europejskiej. Czy wymaganie opisane w 

punkcie  5.1.2 regulaminu będzie spełnione przy przedstawieniu równoważnych uprawnień z innego 

kraju UE?   

ODPOWIEDŹ: 

Wymaganie opisane w punkcie  5.1.2 Regulaminu Konkursu będzie spełnione przy przedstawieniu 

równoważnych uprawnień z innego kraju UE. Zgodnie z intencją Zamawiającego Uczestnik musi 

zapewnić, że zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, będzie podmiotem mogącym 

realizować prawa i obowiązki uczestnika procesu budowlanego.  

 

PYTANIE 3            

Prosimy o doprecyzowanie zapisów Załącznika nr 10a rozdział III punkt 3.C: Wytyczne 

architektoniczne – szczególne; Wytyczne dotyczące oczekiwanej ilości powierzchni użytkowej 

mieszkań (PUM). Poszczególne wartości liczbowe podane są wyłącznie dla Etapu I. 

ODPOWIEDŹ: 

W punkcie C.3 błędnie wpisany został Etap Inwestycji. Chodzi tu o „Teren 1 Etap II Inwestycji” a nie 

jak zostało to podane „Teren 1 Etap I Inwestycji”. Stosowna korekta zostanie wprowadzona do 

Złącznika nr 10a a skorygowany Załącznik opublikowany na Platformie internetowej Konkursu. 
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PYTANIE 4            

Prosimy o doprecyzowanie zapisów Załącznika nr 10b rozdział III punkt 3.B: Wytyczne 

architektoniczne – szczególne; Wytyczne dotyczące oczekiwanej ilości powierzchni użytkowej 

mieszkań (PUM), które są zawarte w tabeli oczekiwanej struktury mieszkań i odnoszą się do łącznej 

minimalnej i maksymalnej PUM. Jaką wartość maksymalną i minimalną PUM przewiduje Zamawiający 

dla Terenu 2 ? 

ODPOWIEDŹ: 

Struktura mieszkań (a zatem również minimalna i maksymalna powierzchnia użytkowa mieszkań) 

podana w tabeli oczekiwanej struktury mieszkań umieszczonej w rozdziale III punkt 3.B.8 w 

Załączniku nr 10b do Regulaminu obowiązuje zarówno dla Terenu 2 jak i dla Terenu 3. 

 

PYTANIE 5            

Czy Organizator Konkursu dopuszcza większą niż 3% tolerancję stosunku ilościowego różnego typu 

mieszkań? Spełnienie zapisu regulaminu „zaprezentowania struktury mieszkań, która odpowiada 

naturalnym zmianom struktury i wielkości rodziny” (Załącznik nr 10a / III / 3.D.) wydaje się 

niemożliwa przy założeniu 60% mieszkań dla 1 lub 2 osób. Podana struktura utrudnia 

długoterminowy najem tych mieszkań, przy założeniu powiększania rodziny 

ODPOWIEDŹ: 

Nie.  

Prezentację struktury mieszkań, która odpowiada naturalnym zmianom struktury i wielkości rodziny 

należy rozumień szerzej niż tylko w kontekście udziału procentowego różnego typu mieszkań w 

budynkach.  

Spełnienie zapisu jest możliwe przez wskazanie: rozmieszczenia rożnych typów mieszkań w 

budynkach (w poziomie i w pionie); relacji różnych mieszkań do przestrzeni komunikacji, społecznych, 

rekreacyjnych, zieleni; układu funkcjonalnego wnętrz mieszkań; możliwości przekształceń struktury 

mieszkań w celu jej dostosowania do zmieniających się warunków społecznych, ekonomicznych; 

warunków wpływających na możliwość zmiany mieszkania na większe/mniejsze w ramach zespołu 

zabudowy, itp. 

 

PYTANIE 6            

Jaki przewiduje się tryb postępowania w przypadku wycofania się uczestnika konkursu 

zakwalifikowanego do II etapu? Chodzi o tryb postępowania wobec uczestnika, który się wycofał oraz 

wobec pozostałych uczestników. 

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z zapisami pkt 10.1. Regulaminu konkursu Uczestnikowi Konkursu, który wycofał się z Etapu 

II Konkursu nie przysługuje Nagroda Podstawowa.  

Decyzję wobec Uczestnika, który się wycofał oraz wobec pozostałych Uczestników podejmuje Sąd 

Konkursowy zależnie od sytuacji, mając na uwadze zapisy Regulaminu Konkursu. 

 

PYTANIE 7            

Czy przewiduje się konsekwencje prawne i finansowe dla uczestnika zakwalifikowanego do II etapu 

konkursu, który wycofa się z dalszego opracowania pracy konkursowej? 
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ODPOWIEDŹ: 

Nie przewiduje się konsekwencji prawnych. 

Zgodnie z zapisami pkt 10.1. Regulaminu Konkursu Uczestnikowi Konkursu, który wycofał się z Etapu 

II Konkursu nie przysługuje Nagroda Podstawowa.  

 

PYTANIE 8            

Czy uczestnik konkursu zakwalifikowany do II etapu, nie uwzględniwszy wytycznej/wytycznych sądu 

otrzyma nagrodę 30.000 gdy spełni pozostałe warunki t.j. : uczestniczy w warsztatach, wykona pełen 

zakres pracy konkursowej i złoży ją skutecznie u Organizatora? 

ODPOWIEDŹ: 

Decyzję taką podejmuje Sąd Konkursowy po zapoznaniu się z Pracami Konkursowymi i po prezentacji 

Prac przez Uczestników. Sąd Konkursowy ocenia sposób i zakres uwzględniania przez Uczestników 

Konkursu wytycznych Sądu Konkursowego. Decyzję podejmuje mając na uwadze zapisy Regulaminu 

Konkursu. 

Zgodnie z punktem 10.1.3 Regulaminu Konkursu, jednym z warunków wypłacenia Nagrody 

Podstawowej jest opracowanie Pracy Konkursowej zgodnie z istotnymi wytycznymi wynikającymi, 

m.in. z zaleceń warsztatowych. 

 

PYTANIE 9            

Czy zamawiający udostępni inne materiały związane z załącznikiem 16 takie jak rzuty, przekroje, 

elewacje i projektowane parametry inwestycji na terenie 3? 

ODPOWIEDŹ: 

Organizator udostępni dodatkowe materiały związane z Załącznikiem na Platformie internetowej 

konkursu 16 do dnia 06.11.2019r. 

 

PYTANIE 10            

Czy zamawiający udostępni uczestnikom załącznik 16 w formie dwg? 

ODPOWIEDŹ: 

Organizator udostępni na Platformie internetowej konkursu Załącznik 16 w formacie .dwg do dnia 

06.11.2019r. 

 

PYTANIE 11            

Pytanie dotyczące załącznika 1 Pkt 12  i zobowiązania które nakłada na siebie uczestnik t.j. „ 

Potwierdzamy, że na każdym etapie Konkursu uwzględniałem/-nialiśmy oraz będę uwzględniał/-niać 

wytyczne Sądu Konkursowego do Pracy Konkursowej.” 

Jak należy rozumieć powyższe zobowiązanie i jaka jest konsekwencja niewywiązania się z wytycznych 

Sądu Konkursowego, które mogą być np. w sprzeczności ze sobą lub niemożliwe do realizacji ? 

ODPOWIEDŹ: 

Celem Konkursu jest uzyskanie najlepszej koncepcji lub najlepszych koncepcji urbanistycznych i 

architektonicznych dla zadanego terenu opracowania odpowiadających zarówno Organizatorom 

Konkursu jak i Miastu Wrocław. W związku z powyższym, jeśli Uczestnik Konkursu zaproponuje 

rozwiązania niezgodne z intencją Organizatora czy Miasta Wrocław Sąd Konkursowy zobowiązany 
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jest do wskazania kierunków zgodnych z tymi intencjami, a od Uczestnika oczekuje się uwzględnienia 

uwag i sugestii Sądu Konkursowego w dalszej pracy nad rozwiązaniami koncepcyjnymi. 

Konsekwencją niewywiązania się z uwzględnienia wytycznych i zaleceń Sądu Konkursowego może być 

nieprzyznanie Uczestnikowi Nagrody Podstawowej i Głównej a ocena spełnienia tych wytycznych i 

zaleceń pozostaje w gestii Sądu Konkursowego. 

 

PYTANIE 12            

Czy organizator dopuszcza możliwość unieważnienia konkursu bez przyznawania nagród 

któremukolwiek z uczestników, jeżeli tak, to w jakich przypadkach i według jakich zasad? 

ODPOWIEDŹ: 

Organizator dopuszcza nieprzyznanie niektórych Nagród. Decyzję o tym będzie podejmował Sąd 

Konkursowy zgodnie z zapisami pkt 10.2. Regulaminu Konkursu. Przy przyznawaniu Nagród Sąd 

Konkursowy będzie kierował się zasadą spełnienia przez Uczestników warunków Konkursu w tym 

ewentualnych wytycznych po warsztatach zgodnie z kryteriami oceny Prac Konkursowych o których 

mowa w pkt 9.3. Regulaminu. 

 

PYTANIE 13            

Jaki przebieg będą miały spotkania warsztatowe, czy będą one polegać na wykonywaniu zadań 

projektowych pod okiem Sądu Konkursowego, czy będą miały raczej formę prezentacji i rozmowy z 

członkami Sądu? 

ODPOWIEDŹ: 

Spotkania warsztatowe będą miały formę prezentacji prac przez Uczestników w trakcie której Sąd 

Konkursowy będzie mógł zadawać pytania do Uczestników. 

 

PYTANIE 14            

W jakich przypadkach organizator przewiduje odstąpienie od rozstrzygnięcia konkursu? 

ODPOWIEDŹ: 

Pozostawia się to do decyzji Sądu Konkursowego lub w wypadku nie przystąpienia do Etapu II 

żadnego Uczestnika Konkursu. 

 

PYTANIE 15            

Czy uczestnik konkursu będzie uprawniony do przedstawienia w swoim portfolio koncepcji 

stanowiącej przedmiot konkursu bezpośrednio po momencie pierwszej publikacji koncepcji przez 

Organizatora Konkursu? 

ODPOWIEDŹ: 

Tak. 

 

 

 

Rafał Mroczkowski 

Sekretarz Sądu Konkursowego 


