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Warszawa,3 październik 2018r. 

 

 

Dotyczy: „Konkursu architektoniczno-urbanistycznego na koncepcję osiedla mieszkaniowego 

przy ul. Hermanowskiej we Wrocławiu” 

 

 

WYJAŚNIENIE (2) TREŚCI REGULAMINU KONKURSU 

 

 

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

Konkursu. Zgodnie z Rozdziałem I pkt III. Regulaminu konkursu, poniżej Organizator udziela 

odpowiedzi na zadane pytania: 

 

PYTANIE 1             

Czy docelowa makieta, podobnie jak robocza będzie w skali 1:1000? Zwracamy uwagę, że 

makieta w skali 1:500 przewidziana w regulaminie miałaby ok. 150cm długości. 

ODPOWIEDŹ: 

Docelową makietę należy wykonać w skali 1:1000. 

W związku z powyższym na str. 21 zmieniono zapis Regulaminu Konkursu pkt 4, w ten 

sposób, że dotychczasowe brzmienie: 

„4. MAKIETA URBANISTYCZNA: 

– makieta całego obszaru opracowania konkursowego w skali 1:500, 

– zaleca się, aby wszystkie makiety były wykonane z papieru (tektura pianka) w jednolitej 

biało- szaro-zielonej kolorystyce.” 

zastąpiono: 

„4. MAKIETA URBANISTYCZNA: 

– makieta całego obszaru opracowania konkursowego w skali 1:1000, 

– zaleca się, aby wszystkie makiety były wykonane z papieru (tektura pianka) w jednolitej 

biało- szaro-zielonej kolorystyce.” 

 

PYTANIE 2             

W związku z rozszerzeniem zakresu o budynek zabytkowej parowozowni: czy posiadają 

Państwo jakiekolwiek materiały dotyczące tego obiektu: inwentaryzacje; rzuty, przekroje, 

rysunki elewacji?? 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający jest na etapie pozyskiwania materiałów do opracowania zabytkowej hali 

lokomotywowni. Materiały te o ile uda się je uzyskać zostaną udostępnione Uczestnikom 

konkursu do dnia 08.10.2018r. 
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PYTANIE 3             

W odniesieniu do pkt 2.b. z pisma z dnia 28.10.2018 z Zaleceniami Sądu Konkursowego dla 

zakwalifikowanych Uczestników Konkursu – czy dopuszczają Państwo dwa charakterystyczne 

fragmenty: parowozownię ze strefą wejścia, z pokazaniem relacji z najbliższą zabudową 

mieszkaniową i osobno charakterystyczny fragment parteru zabudowy mieszkaniowej? 

ODPOWIEDŹ: 

Tak. 

 

PYTANIE 4             

Czy dopuszczają Państwo roboczą makietę w wersji cyfrowej [do prezentacji na urządzeniu 

elektronicznym]? 

ODPOWIEDŹ: 

Nie. 

 


