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Warszawa,30 październik 2018r. 

 

Dotyczy: „Konkursu architektoniczno-urbanistycznego na koncepcję osiedla mieszkaniowego 

przy ul. Białowieskiej 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 w związku ze zwiększeniem zakresu opracowania urbanistycznego Zamawiający 

dopuszcza zmianę skali modelu z 1:500 na 1:1000? 

Zaznaczamy, że przy skali 1:500 i formacie modelu 100x70cm, a więc znaczącym gabarytowo 

i odpowiadającym wielkości planszy, model nie ujmie bezpośredniego sąsiedztwa mostu i 

powstającej zabudowy Vantage wokół kanału. 

Czy dopuszcza się ujednolicenie skali przedstawienia rzutów parteru i kondygnacji 

powtarzalnej (obecnie 1:200) i fragmentu zagospodarowania terenu (obecnie 1:250). 

Jeżeli tak, prosimy o wskazanie ujednoliconej skali. 

Czy w związku z oczekiwaniem przedstawienia dodatkowego zakresu opracowania 

urbanistycznego, Zamawiający dopuszcza zwiększenie liczby plansz do 5 sztuk 

 

ODPOWIEDŹ: 

Makietę należy sporządzić w skali 1:500 bez uwzględniania rozszerzonego zakresu 

opracowania wynikającego ze zmienionego Załącznika nr 7 do Regulaminu (TEREN 4) i bez 

mostu. 

Organizator dopuszcza zwiększenie ilości plansz do 5 sztuk w celu pokazania dodatkowego 

zakresu opracowania konkursowego wynikającego ze zmienionego Załącznika nr 7 do 

Regulaminu (TERENY od 1 do 4) wraz z najbliższym otoczeniem przy założeniu, iż Uczestnik 

konkursu może przedstawić cały zakres opracowania konkursowego także na 4 planszach. 

Organizator dopuszcza ujednolicenie skali rysunków jak następuje: 

- dla rzutów parteru i kondygnacji powtarzalnej – skala 1:200 

- dla fragmentu zagospodarowania terenu – skala 1:200 

  

W związku z powyższym: 

1. Zmianie ulega zapis Regulaminu Konkursu Rozdział 5 pkt III. ppkt 1. w ten sposób, że 

dotychczasowe brzmienie: 

„Całość pracy powinna być przedstawiona na 4 planszach, naklejonych na lekki, 

sztywny podkład formatu 100 x70 cm w układzie poziomym.” 
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zastąpiono: 

„Całość pracy może być przedstawiona na 5 planszach, naklejonych na lekki, sztywny 

podkład formatu 100 x70 cm w układzie poziomym.” 

2. Zmianie ulega zapis Regulaminu Konkursu Rozdział 5 pkt III. ppkt 1.1) w ten sposób, 

że dotychczasowe brzmienie: 

„……………………. 

– charakterystyczny 1 fragment zagospodarowania terenu do wyboru Uczestnika 

konkursu w skali 1: 250. Fragment powinien pokazywać najbardziej charakterystyczne 

dla koncepcji elementy zagospodarowania terenu, przy czym powinien dotyczyć 

zarówno zabudowy mieszkaniowej, komunikacji jak i terenów otwartych w tym terenów 

zieleni, terenów publicznych i rekreacji.” 

zastąpiono: 

„……………………………. 

– charakterystyczny 1 fragment zagospodarowania terenu do wyboru Uczestnika 

konkursu w skali 1: 200. Fragment powinien pokazywać najbardziej charakterystyczne 

dla koncepcji elementy zagospodarowania terenu, przy czym powinien dotyczyć 

zarówno zabudowy mieszkaniowej, komunikacji jak i terenów otwartych w tym terenów 

zieleni, terenów publicznych i rekreacji.” 

 

 


