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Warszawa, 11 luty 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 wpłynęło pytanie dotyczące 
załącznika nr 9a do Regulaminu Konkursu, poniżej Organizator udziela odpowiedzi na 
zadane pytanie: 
 
 

WYJAŚNIENIE (3) TREŚCI REGULAMINU KONKURSU 
 

PYTANIE 1 
 
Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie pozycji z Sekocenbudu, przytoczonych w tabelkach 
wycen załącznik nr 9a  
  
Pozycje 1122-206 odnoszą się do budynku mieszkalnego wielorodzinnego, 4 
kondygnacyjnego, podpiwniczonego; 
Pozycje 1122-404 odnoszą się do budynku mieszkalno-usługowego 6/14 kondygnacyjnego z 
2 kondygnacyjnym garażem podziemnym 
  
W przypadku opracowanej przez nas koncepcji zgodnie z zaleceniami regulaminu konkursu  
realizowane będą  budynki mieszkalno-usługowe 3 do 4 kondygnacji z garażem 
podziemnym, co najbliżej odpowiada pozycjom 1122-301, czyli budynkom  mieszkalno-
usługowym 5 kondygnacyjnego z garażem podziemnym 
   
Zwracamy uwagę, że wskaźniki cen dla przytoczonych powyżej różnią się, co przy takiej 
skali może mieć duży wpływ na koszty inwestycji. 
 
 
ODPOWIEDŹ: 

Dla budynków mieszkalnych z 1 kondygnacyjnym garażem podziemnym nie można 
zastosować obiektu nr 1122-301 (taki obiekt nie istnieje w BCO IV kw 2019) tylko obiekt nr 
1122-302 (wersja w stanie deweloperskim). W przypadku konieczności posadowienia 
budynków na płycie fundamentowej należy również uwzględnić odpowiednią analogię 
kosztową w tym zakresie, ponieważ obiekt nr 1122-302 uwzględnia posadowienie na ławach 
i stopach fundamentowych. 
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