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Warszawa, 28 stycznia 2020r. 
 
Dotyczy:  „Konkursu architektoniczno-urbanistycznego z prekwalifikacją kandydatów 

(konkurs dwuetapowy) na opracowanie koncepcji zespołu zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej w obszarze pomiędzy ulicami 
Zatorską i Odolanowską we Wrocławiu.” 

 
 
W związku z prowadzonym Konkursem informujemy, iż wpłynęły pytania dotyczące 
Regulaminu Konkursu, poniżej Organizator udziela odpowiedzi na zadane pytania: 
 
 

WYJAŚNIENIE (2) TREŚCI REGULAMINU KONKURSU 
 

PYTANIE 1 
 
Zwracamy się z zapytaniem dotyczącym zawartości planszy nr 7 (przedstawiająca Teren 3- 
dla PHN zgodnie z MPZP).Regulamin opisuje jej zawartość w taki sam sposób jak dla innych 
opracowywanych terenów, co sugeruje że powinniśmy ten teren zaprojektować wg naszego 
uznania. Natomiast regulamin w punkcie 3.2.1.b mówi: 
 
b) Terenu 3, dla którego prowadzone są obecnie zaawansowane prace projektowe (na 
podstawie obowiązującego obecnie MPZP), a Uczestnik Konkursu jest zobowiązany 
wprowadzić do koncepcji będącej przedmiotem Konkursu, informacje zawarte w projekcie 
zagospodarowania terenu zgodnie z Załącznikiem nr 16 do Regulaminu. Dopuszcza się 
zaproponowanie dla Terenu 3 zabudowy zgodnie z wytycznymi zawartymi w Załączniku nr 
10b do Regulaminu, mając jednak na uwadze fakt, że ten fragment obszaru opracowania 
konkursowego będzie najprawdopodobniej realizowany w kształcie wynikającym z 
Załącznika nr 16 do Regulaminu.  
 
a wytyczne dla terenu 3  załącznik 10b- punkt III.1.B 
Przewiduje się realizację inwestycji w zakresie Terenu 3 jednoetapowo na podstawie 
obowiązującego MPZP (zgodnie z Załącznikiem nr 14 do Regulaminu). Uczestnik Konkursu 
jest zobowiązany wprowadzić do koncepcji w zakresie Terenu 3 informacje zawarte w 
projekcie zagospodarowania terenu zgodnie z Załącznikiem nr 16 do Regulaminu, z tym, że 
dopuszcza się zaproponowanie dla Terenu 3 zabudowy zgodnie z wytycznymi zawartymi w 
niniejszym załączniku. Koncepcja zabudowy i zagospodarowania całego obszaru objętego 
konkursem powinna harmonijnie wkomponowywać sposób zagospodarowania Terenu 3 w 
układ funkcjonalno-przestrzenny osiedla, z uwzględnieniem powiązań komunikacyjnych, 
przyrodniczych oraz zaprojektowanym układem przestrzeni publicznych.  
 
Powyższe zapisy wprowadzają dużą niejednoznaczność co do terenu III. Prosimy o 
jednoznaczne określenie czy możemy: 
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A/zmienić sposób zagospodarowania terenu oraz zaprojektować w tym miejscu nowy 
budynek, zgodny z wytycznymi Zamawiającego i obowiązującym MPZP, 
 
B/ zaprojektować budynki od nowa a zostawić zagospodarowanie terenu,  
 
C/ zostawić budynki a zaprojektować zagospodarowanie od nowa, 
 
D/ pozostawić budynki i zagospodarowanie bez zmian zgodnie z załącznikiem 16, a planszę 
nr 7 wykorzystać w inny sposób? 
 
 
ODPOWIEDŹ: 

Dla Terenu 3 Organizator wymaga pozostawienia obecnie zaprojektowanych budynków (z 
możliwością ew. zmiany liczby kondygnacji, kształtu dachu, wprowadzenia dominant) – 
zagospodarowanie terenu może ulec zmianie, np. droga wewnętrzna prowadząca do garażu 
może mieć kontynuację w innym kwartale zabudowy. Należy jednak pamiętać, że wszystkie 
zmiany muszą być zgodne z Regulaminem konkursu. Właśnie tak zmieniony Teren 3 
powinien zostać pokazany na Planszy nr 7. 

 

PYTANIE 2 

Proszę o wyjaśnienie zawartości planszy nr 7 Teren PHN S.A. zgodnie z punktem 3.2.1 b) 
regulaminu konkursowego dla terenu Teren 3 prowadzone są prace projektowe i w takiej 
formie zabudowa ma być realizowana. Jakie działania projektowe dla Terenu 3 
przeznaczone są dla uczestników konkursu. 

ODPOWIEDŹ: 

Odpowiedź jak wyżej (Pytanie 1). 

 

PYTANIE 3 

Proszę o uszczegółowienie  zapisu "fragment kondygnacji parteru z elementami 
wyposażenia w skali 1:200 “ , "fragment kondygnacji powtarzalnej z elementami 
wyposażenia w skali 1:200 “.  

ODPOWIEDŹ: 

Fragmenty kondygnacji należy przedstawić zgodnie z Regulaminem Konkursu, adekwatnie 
do skali rysunku, z podaniem zakresu informacji, właściwym dla etapu prowadzonych prac 
projektowych, zapewniającym czytelność prezentowanych założeń projektowych. 
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PYTANIE 4 

Proszę o podanie podstawy do obliczania kosztów szacunkowych inwestycji, czy mają być 
wykonane w oparciu o realne koszty dla aktualnego kwartału czy zgodnie z treścią  
załączników 9a, 9b zgodnie z wyceną Sekocenbud BCO na aktualny kwartał. 

ODPOWIEDŹ: 

Szacunkowe koszty proszę obliczać zgodnie z Regulaminem Konkursu. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Anna Germel 
Zastępca Sekretarza Sądu Konkursowego 

 


