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Warszawa, 1 kwietnia 2020r. 

 

 

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 (4) NA DODATKOWE PYTANIA UCZESTNIKÓW  

 

W związku z prowadzonym Konkursem informujemy, iż wpłynęły pytania od Uczestników konkursu. 

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

pytania: 

 

PYTANIE 1            

Zwracam uwagę, iż wymaganie podane dla terenu 2 i 3 nie odnosi się bezpośrednio do przekazanych 

załączników 9a i 9b, ponieważ tabele nie zawierają oddzielnych pozycji dla wskaźnika cenowego/m2 

dla zabudowy mieszkaniowej oraz dla zabudowy usługowej. 

Prosimy o wyjaśnienie lub wskazanie sposobu podania tych informacji. 

Proszę również o potwierdzenie w jakim zakresie należy uwzględniać w kosztach zabudowę Terenu 3. 

ODPOWIEDŹ: 

Organizator rezygnuje z przedstawienia przez Uczestników  kosztów dla Terenu 3. Uczestnik konkursu 

nie musi wypełniać Tabeli nr 1 z Załącznika 9b do Regulaminu. 

Informacje na temat kosztu Inwestycji w zakresie budynków o funkcji jedynie usługowej należy podać 

w nowej kolumnie w tabelach z Załącznika nr 9b do Regulaminu. Udostępnione pliki są w wersji 

edytowalnej i każdy z Uczestników powinien dodać na końcu każdej z Tabel dotyczących wyceny 

nową kolumnę gdzie podane zostaną koszty netto dla budynków o funkcji jedynie usługowej 

natomiast w kolumnie istniejącej o nazwie „Wartość [netto]” należy podać koszty dla budynków o 

funkcji mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej z przewaga części mieszkaniowej. 

 

PYTANIE 2            

W związku z wątpliwościami naszego kosztorysanta odnośnie wskaźników dla wyceny, chcielibyśmy 

mieć pewność przyjmowanych założeń w zmieniającym się harmonogramie konkursu. Dlatego 

uprzejmie prosimy o sprecyzowanie/potwierdzenie podstawy dla określenia maksymalnych kosztów 

inwestycji w przeliczeniu na m2 PUM/PUU dla terenu 1 opracowania konkursowego.     

ODPOWIEDŹ: 

Podstawą do określenia maksymalnych kosztów realizacji inwestycji dla Terenu 1 opracowania 

konkursowego powinny być ceny jednostkowe zgodne ze zaktualizowanym na dzień 01.04.2020r. 

Załącznikiem nr 9a do Regulaminu  określone na podstawie  m.in.: biuletyn Sekocenbud z 3 kwartału 

2018 roku (zeszyty: BCO cz.I - obiekty kubaturowe; BCO cz.II - obiekty inżynieryjne; WKI). 
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W załączeniu do odpowiedzi przekazujemy zaktualizowany na dzień 01.04.2020r. Załącznik nr 9a do 

Regulaminu, który obejmuje zmodyfikowany zakres robót przyjęty do obliczenia podanego w 

Regulaminie konkursu obowiązującego dla Uczestników maksymalnego wskaźnika  tj. 3 723,00 zł 

netto/m2 PUM+PUU. W Załączniku nr 9a uzupełnione zostały także w niektórych pozycjach 

obowiązujące do obliczenia kosztów Inwestycji ceny jednostkowe (zgodnie z biuletyn Sekocenbud z 3 

kwartału 2018 roku (zeszyty: BCO cz.I - obiekty kubaturowe; BCO cz.II - obiekty inżynieryjne; WKI). 

 

Maksymalny wskaźnik kosztów inwestycji dla pracy konkursowej określony wg Załącznika nr 9a nie 

powinien przekroczyć 3 723,00 zł netto/m2 PUM+PUU. 

Przy wypełnianiu Załącznika nr 9a należy uwzględnić spełnienie przez pracę konkursową standardu 

inwestycji i uwarunkowania dla sieci i przyłączy sanitarnych wg dokumentów:  

1. Standard budowlany stanu deweloperskiego BGKN z dnia 2018-09-06 (w załączeniu do odpowiedzi 

na pytania) 

2. Załącznik nr 13 do Regulaminu 

 

UWAGA: 

Zaktualizowany na dzień 01.04.2020r. Załącznik nr 9a do Regulaminu oraz „Standard budowlany 

stanu deweloperskiego BGKN z dnia 2018-09-06” będą dostępne na Platformie internetowej 

konkursu. 

 

………………………………………………………….. 

Rafał Mroczkowski 

Sekretarz Sądu Konkursowego 

 

 


