
ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE KONKURSU DLA UCZELNI 
TECHNICZNYCH 
 
Pytania nr 1 

1. w związku z zainteresowaniem konkursem na modelowy dom jednorodzinny programu 
Mieszkanie Plus piszę z zapytaniem, czy do konkursu może przystąpić Fundacja ściśle 
współpracująca z Wydziałem Architektury Politechniki Śląskiej i zajmująca się̨ działalnością̨ 

projektową, ale nie będąca spółką spin off ani instytutem badawczym. 
Tak, Zamawiający dopuszcza udział takiej Fundacji w konkursie, pod warunkiem 
potwierdzenia współpracy z Politechniką Gliwicką. Proszę o załączenie do składanej pracy 
konkursowej zaświadczenia z uczelni.  

 
Pytania nr 2 

1. Jestem architektem i doktorantem na wydziale Architektury i Urbanistyki Politechniki 
Wrocławskiej. Mój doktorat dotyczy określenia warunków stymulujących trwałe podnoszenie 
poziomu komfortu życia mieszkańców.  Główny akcent w pracy położony jest na stworzenie 
warunków immersji (najbardziej optymalnych do podnoszenia komfortu życia) na które 
wpływ mają: warunki siedliskowe, układ, forma zabudowy i forma nimi gospodarowania/ 
zarządzania.  
Temat konkursu znakomicie wpisuje się w zakres badań, w moje przemyślenia, wnioski i 
rekomendacje sposobów osiągania warunków zapewniających trwałe podnoszenie komfortu 
życia mieszkańców (warunków immersji). 
Choć obecnie nie działam w żadnym kole naukowym ani zespole projektowym związanym z 
uczelnią, chciałbym podzielić się swoimi badaniami i wziąć udział w tym konkursie. W 
przeszłości byłem w kole naukowym na naszej uczelni opracowującym rewitalizację obiektu 
na cele społeczne, ale po tej historii bliżej mi do myślenia o założeniu nowego koła niż 
powrotu do tamtej formuły. Nowego koła zajmującego się zagadnieniami rewitalizacji miast 
tak, by stwarzały warunki dla podnoszenia poziomu komfortu życia, zamiast go obniżały. Tyle 
na wstępie.    
Pytanie brzmi, czy mogę lub może zespół stworzony przeze mnie wziąć udział w konkursie i 
jakie wymogi należałoby spełnić, by tak się stało? 
Tak jako doktorant na wydziale Architektury i Urbanistyki Politechniki Wrocławskiej może Pan 
wziąć udział w konkursie. Proszę o załączenie do pracy konkursowej stosownego 
zaświadczenia z uczelni. 

 
Pytania nr 3 

1. Jeżeli Uczestnikiem konkursu jest Uczelnia, to czy może złożyć jedną czy dowolną ilość prac 
konkursowych? 
Uczelnia może złożyć dowolną ilość prac konkursowych. 

2. Jeżeli Uczestnikiem konkursu jest Uczelnia i może złożyć dowolną ilość prac konkursowych, to 
czy koordynator zespołu (pracownik naukowo-dydaktyczny z uprawnieniami projektowymi) 
może prowadzić/firmować kilka zespołów studenckich? 
Koordynator zespołu może zgłosić tylko jedną pracę konkursową. 
Nie jest to konkurs adresowany do studentów.  
 

Pytania nr 4 
1. Jako pracownik Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, chciałbym zapytać o 

możliwość zgłoszenia do udziału w konkursie na dom mieszkalny w ramach programu M+. 
2. Mając na uwadze, że nie będę jedyną osobą, z Politechniki która chciałaby w konkursie wziąć 

udział, chciałbym zapytać, czy istnieje możliwość zgłoszenie kilku zespołów z tej samej uczelni 
technicznej.  



Tak, może być zgłoszone kilka zespołów, jednak proszę pamiętać, że zgodnie z Regulaminem 
Konkursu każdy uczestnik może wysłać tylko jedną pracę konkursową. Jeżeli więc jedna 
osoba na przykład koordynator będzie autorem lub jednym z autorów więcej niż jednej pracy 
konkursowej to wszystkie prace przez niego złożone zostaną odrzucone.  

3. Czy w przypadku stworzenia zespołu opartego np. o Koło Naukowe powinienem to podkreślić 
w nazwie podmiotu. W regulaminie nie jest podana szczegółowa informacja czym jest ten 
podmiot. Czy jest nim uczelnia, wydział, zakład, jednostka dydaktyczna, koło naukowe, czy 
być może każda z tych kategorii jest możliwa. 
Nie będzie takiej potrzeby, aby szczegółowo określać bazę na jakiej został stworzony zespół. 
Wystarczy, że jest Pan pracownikiem Politechniki Wrocławskiej.  

 
Pytania nr 5 

1. Czy zapisy dotyczące dopuszczonych do udziału uczestników: 
- w definicjach "jednostka organizacyjna uczelni technicznych lub instytut badawczy, 
która dokonała skutecznego zgłoszenia udziału w Konkursie, zgłoszenie może 
być dokonane z producentem, partnerem przemysłowym lub samodzielnie." 
- oraz w postanowieniach ogólnych w rozdziale 3 "Uczestnikiem Konkursu mogą być 
uczelnie techniczne i instytuty naukowe, działające przy ośrodkach 
akademickich, zdolne do stworzenia środków badawczych, zajmujących się 
działalnością projektową, które będą zdolne do opracowania projektów domów 
modelowych na potrzeby programu Mieszkanie Plus."  
oznaczają, że daną uczelnię może reprezentować więcej niż 1 zespół projektowy? 
Tak, daną uczelnię może reprezentować więcej niż 1 zespół projektowy. 

 
Pytania nr 6 

1. Dokonując rejestracji poprzez formularz na stronie:  
https://bgkn.pl/formularz-konkursowy-konkurs-na-modelowy-dom-jednorodzinny/, 
rejestrujący się powinien zaznaczyć okienko: „Zobowiązuję się przekazania wypełnionych i 
podpisanych załączników formalnych nr 1, 2, 3 i 4 do Regulaminu Konkursu. Zamkniętą 
kopertę formatu A4 z załącznikami dołączę do przesłanych w formie papierowej materiałów 
kwalifikacyjnych (portfolio, szkice urbanistyczne i credo).” W regulaminie konkursu nie ma 
wzmianki o portfolio, szkicach i credo, zatem proszę o rozwianie wątpliwości 
Zapis na formularzu rejestracyjnym został zmieniony 

2. Czy konieczne jest dostarczenie w zamkniętej kopercie wraz z załącznikami formalnymi ww. 
materiałów kwalifikacyjnych.  
Portfolio, szkice architektoniczne i credo zostało mylnie wpisane w formularzu 
zgłoszeniowym i nie należy ich wysyłać. 

3. Doprecyzowanie jak należy Organizatorowi Konkursu dostarczyć załączniki, zwłaszcza 
załącznik nr 2 (pełnomocnictwo). Czy jest on niezbędny w procesie kwalifikacji zespołu, czyli 
na etapie zgłoszenia czy dopiero na etapie składania prac (co wynika z regulaminu). 
Wszystkie załączniki proszę dostarczyć na etapie składania prac.  

4. Jak należy rozumieć „nazwę podmiotu” w formularzu zgłoszeniowym? Czy ma to być nazwa 
reprezentowanej uczelni, jej instytutu czy mniejszej jednostki, w której skład wchodzą 
projektanci. Wydaje się to o tyle istotne, że z jednej instytucji/uczelni/wydziału może pojawić 
się więcej niż jedno zgłoszenie. Zachodzi zatem pytanie czy nie będzie podstawą do 
wykluczenia z postępowania kwalifikacyjnego kilku zgłoszonych zespołów wywodzących się z 
jednej instytucji np. Politechniki Warszawskiej? 
W formularzu zgłoszeniowym proszę wpisać pełnomocnika danego zespołu zgodnie z 
załącznikiem do Regulaminu. W załączniku przekazanym wraz z pracą konkursową proszę 
wpisać reprezentowaną uczelnię oraz skład zespołu.   

5. Czy Organizator Konkursu wymaga potwierdzenia reprezentacji  

https://bgkn.pl/formularz-konkursowy-konkurs-na-modelowy-dom-jednorodzinny/


zgłaszanego zespołu z macierzystej instytucji i jeżeli tak to w jakiej formie (np.: 
pełnomocnictwo od władz uczelni, wydziału, instytutu)? 
Jeżeli uczestnik konkursu jest pracownikiem uczelni to potwierdzenie reprezentacji przez 
uczelnię nie będzie wymagane.   

 
Pytania nr 7 

1. W roku 2021 obowiązywać zaczną bardziej restrykcyjne wymogi dotyczące maksymalnych 
wartości współczynnika przenikania ciepła przegród czy wskaźnika zapotrzebowania na 
energię pierwotną. Czy projekty nie powinny spełniać już tych wymogów, zamiast ograniczać 
się do przepisów obecnie obowiązujących, które przestaną wkrótce obowiązywać? 
Zamawiający oczekuje przedstawienia projektów zgodnych z obowiązującymi przepisami. 

2. Czy wyznaczone są wartości graniczne odnośnie budynku energooszczędnego, czy jest to 
jedynie wskazówka dla projektantów? 
Nie są wyznaczone. Decyduje projektant. 

3. W rozdziale IV pkt. II Regulaminu pojawia się zapis: "Części rysunkowe należy podać na 
dwóch poziomych planszach podklejonych na lekkim sztywnym podkładzie o wymiarach 
100x70 cm. Każda plansza w układzie pionowym" - jak należy rozumieć określenie "poziome 
plansze w układzie pionowym"? 
Plansze proszę przedstawić w układzie pionowym.  

4. Jaki powinien być procentowy udział kosztów budowy względem kosztów użytkowania? 
Zamawiający nie określa takich parametrów.. 

5. W rozdziale II pkt. 4, podpunkt 8 Regulaminu pojawia się zapis: "Dodatkowo będą 
punktowane projekty, w których prace budowlane będzie mógł wykonać przyszły użytkownik 
we własnym zakresie oraz rozwiązania typu „wykonaj to sam”." W rozdziale VII pkt 8 jest z 
kolei zapisane: "Przyjęta technologia realizacji może być dowolna, przy czym szczególnym 
przedmiotem zainteresowania Organizatora Konkursu są rozwiązania wykorzystujące 
częściową i pełną prefabrykację (...)." Jak należy rozumieć te zapisy? Czy priorytetowo należy 
zatem traktować prefabrykację czy rozwiązania typu "zrób to sam"? 
Decyduje projektant. Zarówno prefabrykacja jak i rozwiązania typu „zrób to sam” będą mogły 
być realizowane.  

6. Czy w projekcie dopuszczamy wariantowanie dla zasilania budynku w wodę (sieć 
wodociągowa/studnia kopana)? 
Takie wariantowanie jest dopuszczalne. 

7. Czy w projekcie dopuszczamy wariantowanie dla odprowadzenia ścieków sanitarnych (sieć 
kanalizacyjna/ szczelny zbiornik/przydomowa oczyszczalnia ścieków)? 
Takie wariantowanie jest dopuszczalne. 

8. Czy preferowane są jakieś źródła energii oraz systemy grzewcze? 
Brak takich preferencji. Decyzja należy do projektanta. 

9. Czy w zależności od strefy klimatycznej, w której będzie lokalizowany budynek można 
proponować różne rozwiązania dotyczące ogrzewania? 
Tak, można proponować różne rozwiązania. 

10. Czy którąś ze stref należy traktować jako referencyjną? 
Organizator nie określa strefy referencyjnej.  

11. Czy dopuszczalne jest wykorzystanie w projektowanych budynkach do ogrzewania kominka? 
Biorąc pod uwagę kierunek w jakim zmierza nowelizacja przepisów, związana z 
ograniczeniem problemu smogu w aglomeracjach miejskich rozwiązanie takie jest 
pozbawione racji bytu, chociaż wg stanu przepisów na dzień dzisiejszy możliwe i korzystne. 
Nie rekomendujemy takiego rozwiązania, decyduje projektant. 

 
Pytania nr 8 

1. Odnośnie pkt. "IV. ZADANIE KONKURSOWE": 



- Co należy rozumieć pod pojęciem wielobranżowej koncepcji architektonicznej? Jakie 
powinna zawierać elementy i o jakim stopniu szczegółowości? 
Oprócz koncepcji architektonicznej powinny być przedstawione koncepcyjne rozwiązania 
branżowe. 
- Jaki należy przyjąć sposób ogrzewania budynków? Jaką zaprojektować kotłownię? 
Decyzja należy do projektanta 

2. Czy w opracowanej koncepcji będzie należało uwzględnić materiały producentów i partnerów 
przemysłowych, z którymi odbędzie się spotkanie dn. 14.03.2018 zgodnie z 
Harmonogramem? 
Ostatecznie termin spotkania z producentami został ustalony na dzień 20.03.2018. 
Regulamin Konkursu został uzupełniony.  
Decyzja, czy uwzględniać materiały producentów należy do projektanta. 
  

Pytania nr 9 
1. Chciałabym się zapytać jakie są warunki uczestnictwa w konkursie na modelowy dom 

jednorodzinny dla programu Mieszkanie Plus z ramienia uczelni technicznej. Czy wszyscy 
członkowie zespołu muszą mieć status studenta / pracownika uczelni, czy wystarczy jedna 
osoba z zespołu? 
Przynajmniej jedna osoba z zespołu musi mieć status pracownika uczelni. Status studenta nie 
uprawnia do wzięcia udziału w konkursie. 

2. Czy z ramienia jednej uczelni jest ograniczona liczba zespołów, które mogą wziąć udział w 
konkursie? 
Nie wprowadza się takich ograniczeń. 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 
ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE KONKURSU DLA ARCHITEKTÓW 
 
Pytania nr 10 

1. Podczas wypełniania internetowego formularza zgłoszeniowego należy zaznaczyć 
oświadczenie o treści: "Zobowiązuję się przekazania wypełnionych i podpisanych załączników 
formalnych nr 1, 2, 3 i 4 do Regulaminu Konkursu. Zamkniętą kopertę formatu A4 z 
załącznikami dołączę do przesłanych w formie papierowej materiałów kwalifikacyjnych 
(portfolio, szkice urbanistyczne i credo)." O wspomnianym tu "portfolio, szkicach 
urbanistycznych i credo" nie ma mowy w regulaminie konkursu - czy jest to dodatkowe 
wymaganie przy składaniu pracy konkursowej, czy chodzi tu jedynie o pracę konkursową, a 
nie dodatkowe portfolio, credo, itp? 
Opis w formularzu zgłoszeniowym został poprawiony, proszę nie przesyłać portfolio, szkiców 
i credo w formie papierowej. 

2. Ze względu na oczekiwaną niewielką powierzchnię domów prosiłbym o doprecyzowanie 
pojęcia „powierzchnia użytkowa” (ponieważ występują różne interpretację, chciałbym się 
upewnić, czy do powierzchni użytkowej (na użytek konkursu) powinny być zaliczone: schody, 
(niekonstrukcyjne) ściany działowe, kotłownia, pomieszczenie gospodarcze, ogród zimowy). 
Do powierzchni użytkowej domów proszę wliczyć wszystkie pomieszczenia niezbędne do 
właściwego funkcjonowania domu takie jak: pokoje, kuchnię, łazienki, hole, wiatrołap, klatkę 
schodową, powierzchnię pod schodami (powyżej 2,20 m w całości, pomiędzy 1,40 a 2,20 
50%, poniżej 1,40 – proszę nie wliczać). Kotłownia i pomieszczenia gospodarcze, ogrody 



zimowe powinny być wliczone w całości. Powierzchni pod ściankami działowymi proszę nie 
wliczać do powierzchni użytkowej.   

3.  „dzieci powinny mieć swoją przestrzeń” – czy dobrze rozumiem, że zostawia się tu 
uczestnikom dowolność w kwestii, czy każde z 3 dzieci powinno mieć własny pokój, czy może 
raczej powinny być 1 lub 2 pokoje dla wszystkich dzieci? 
Powinny być minimum 2 pokoje dla dzieci. 

4. „Zakładamy, że wszystkie typy budynków nie posiadają garażu, a jedynie miejsca postojowe” 
– rozumiem, że nie jest to wymagane, ale czy można zawrzeć w pracy konkursowej sposób 
rozwiązania kwestii miejsca postojowego (np. w postaci wiaty parkingowej)? 
Może to być jedynie informacja, że takie zadaszenie jest sugerowane, tematem konkursu jest 
dom modelowy a nie sposób rozwiązania miejsc postojowych.  

 
Pytania nr 11 

1. Treść oświadczenia rodzi wątpliwości, chodzi o zwrot zaznaczony pogrubioną czcionką: 
"Zobowiązuję się przekazania wypełnionych i podpisanych załączników formalnych nr 1, 2, 3 i 
4 do Regulaminu Konkursu. Zamkniętą kopertę formatu A4 z załącznikami dołączę do 
przesłanych w formie papierowej materiałów kwalifikacyjnych (portfolio, szkice 
urbanistyczne i credo)." 
Czy wzmiankowane w treści oświadczenia (portfolio, szkice urbanistyczne i credo), są pracą 
konkursową w rozumieniu regulaminu - czyli 2 planszami pionowymi 100 x 70 [cm], wraz z 
częścią opisową formatu A3? 
Czy też wyrażając zgodę na drugie oświadczenie, zobowiązuję się do dostarczenia wraz z 
pracą konkursową swojego portfolio, szkiców urbanistycznych i credo? 
Opis w formularzu zgłoszeniowym został poprawiony, proszę postępować zgodnie z 
Regulaminem konkursu. 

  
Pytania nr 12 

1. Dotyczy formularza zgłoszeniowego dla konkursu NA MODELOWY DOM JEDNORODZINNY 
DLA PROGRAMU MIESZKANIE PLUS dla pracowni architektonicznych i projektowych:  
Formularz zawiera następujące zobowiązanie: „Zamkniętą kopertę formatu A4 z załącznikami 
dołączę do przesłanych w formie papierowej materiałów kwalifikacyjnych (portfolio, szkice 
urbanistyczne i credo).” Informacji o materiałach kwalifikacyjnych nie ma w regulaminie. Jaka 
jest wymagana forma i zakres tych materiałów, jaka będzie procedura ich oceny, jaki jest ich 
związek z procedurą kwalifikacji (wg regulaminu „Do złożenia pracy konkursowej zostaną 
zaproszeni Uczestnicy Konkursu, którzy dokonają skutecznego zgłoszenia na platformie 
internetowej”) oraz składania prac konkursowych (regulamin mówi o dołączaniu koperty z 
załącznikami do pracy konkursowej, a nie do materiałów kwalifikacyjnych)? 
Opis w formularzu zgłoszeniowym został poprawiony, proszę postępować zgodnie z 
Regulaminem konkursu. 

 
Pytania nr 13 

1. Jakich wymiarów jest działka o kształcie prostokąta”?  
Zamawiający nie określa szczegółowo wymiarów działek. 

2. Jaka ma być przyjęta maksymalna szerokość węższego boku, jeśli nie ma dokładnych 
wymiarów działki? 
Decyzja należy do projektanta. Proszę pamiętać, że rozwiązania powinny być 
ekonomiczne. 

3. Jaka jest różnica pomiędzy "domem wolno stojącym" a "jednorodzinnym w obszarach 
wiejskich" - na co zwrócić uwagę? 
Proszę sprawdzić odpowiedz na pytanie nr 7 oraz 9. 

4. Jaką należy przyjąć formę ogrzewania? Czy może być podłogowe? 
Powinno być ekonomiczne i trwałe. Decyzja należy do projektanta. 



5. Czy trójka dzieci oznacza 3 pokoje? 
Nie 

6. Czy dwoje dzieci można ulokować w jednym pokoju? 
Tak 

 
Pytania nr 14 

1. Załącznik nr 2 – Nie jesteśmy uczestnikiem wspólnie biorącym udział w konkursie tylko 

spółką z o.o. Czy w takim wypadku wypełniamy ten załącznik? 

Tak, proszę wypełnić i wpisać spółkę z o.o. oraz podać osobę do kontaktu, czyli osobę, 

która dokonała rejestracji na platformie.   

2. Załącznik nr 4 – “Ja, niżej podpisany, działając w imieniu własnym, będąc Uczestnikiem 

Konkursu w rozumieniu Regulaminu / Ja, niżej podpisany, działając w imieniu 

Uczestnika Konkursu w rozumieniu Regulaminu (osoby fizycznej)” – Które z tych 

sformułowań powinniśmy skreślić, gdyż żadne nie pasuje do sp. z o.o.? Zaznaczam, iż 

działam w imieniu osoby prawnej, a nie fizycznej. 

Skreślić „własnym” w pierwszym sformułowaniu i dopisać sp. z.o.o. 

 

Pytania nr 15 
1. Czy podany adres mailowy Pana jako Sekretarza Sądu Konkursowego, jest właściwy dla 

zadawania pytań? 
Tak, adres mailowy jest właściwy. 

 
Pytania nr 16  

1. Dotyczy REGULAMIN KONKURSU, rozdział 2.II. Przedmiot konkursu: 
Proszę o podanie oczekiwanych różnic pomiędzy domem wolnostojącym (3) a domem 
wolnostojącym w gminach wiejskich (4). 
Podstawowa różnica to wielkość i kształt działki, na której zabudowa będzie projektowana. 
Zakładamy, że generalnie domy wolnostojące będą budowane na obszarach miejskich i 
podmiejskich, gdzie ceny działek będą wyższe. Dlatego domy powinny być sytuowane w taki 
sposób, teren przeznaczony pod zabudowę był ekonomiczne dobrze wykorzystany. 
Domy usytuowane w gminach wiejskich nie muszą takich wymagań spełniać. Będą zwykle 
budowane na większych działkach w obszarze tzw. siedlisk, gdzie ceny gruntów nie są 
wysokie i usytuowanie budynków na działkach może być swobodne. W związku z tym domy 
mogą być parterowe, lepiej dopasowane do środowiska i otoczenia.  

2. Dotyczy REGULAMIN KONKURSU, rozdział 4.II.2 oraz 4.III.1: 
Proszę o jednoznaczne określenie czy plansze 100x70cm mają być w układzie pionowym czy 
poziomym. 
Plansze konkursowe powinny być w układzie pionowym.  

3. Zasada liczenia powierzchni netto: 
Proszę o jednoznaczne podanie sposobu obliczania powierzchni dla przestrzeni na poddaszu, 
tj. od jakiej wysokości netto pomieszczeń należy uwzględniać powierzchnię pomieszczenia w 
jakim procencie (50% czy 100%). Proszę o zwrócenie uwagi, iż obowiązująca norma ISO 
zalicza powierzchnie pod skosami połaci dachowych do wys. 2,4m do pow. użytkowej i ruchu 
nieużytecznej ze względów funkcjonalnych (jednak wliczanej do powierzchni netto) – 
szczegóły w normie PN-ISO 9836, 5.1.11.1.g).  
Proszę o określenie czy powierzchnię pod skosami poniżej 2,4m należy wliczać do określonej 
w konkursie max. pow. netto domu. 
W związku z tym, że przepisy odnośnie liczenia powierzchni na poddaszu nie są 
jednoznaczne. Powierzchnię użytkową mieszkań powinno się obliczać według zasad obmiaru 
wynikających z par.11 ust.2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 



projektu budowlanego z zastrzeżeniem, że powierzchni pod ściankami działowymi nie wlicza 
się do powierzchni użytkowej lokalu. Dane powierzchniowe powinno się obliczać wg. normy 
PN-ISO 9836:1997. 
Zamawiający przyjmuje ostatecznie, że powierzchnię pomieszczeń lub ich części o 
wysokości w świetle równej lub większej od 2,20 m należy zaliczać do obliczeń w 100%, o 
wysokości równej lub większej od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20 m w 50%, natomiast o 
wysokości mniejszej niż 1,40 m pomija się całkowicie. 
  

Pytania nr 17 
1. W zawiązku z licznymi rozbieżnościami w interpretacjach dotyczących definicji powierzchni 

użytkowej prosimy o podanie wykazu pomieszczeń lub innych powierzchni (np. balkon, 
loggia, kryty taras) zaliczonych do powierzchni użytkowej w zadaniu konkursowym na 
modelowy dom jednorodzinny w programie Mieszkanie Plus. 
Przy założonych, niewielkich powierzchniach domów (70 i 80 m2), ma to bardzo duże 
znaczenie. 
Do powierzchni użytkowej domów proszę wliczyć wszystkie pomieszczenia niezbędne do 
właściwego funkcjonowania domu takie jak: pokoje, kuchnię, łazienki, hole, wiatrołap, klatkę 
schodową, powierzchnię pod schodami (powyżej 2,20 m w całości, pomiędzy 1,40 m a 2,20 m 
50%, poniżej 1,40 m proszę nie wliczać). Kotłownia powinna być włączona w całości, 
balkonów, loggii, krytych tarasów proszę nie wliczać.   
  

Pytania nr 18 
1. Czym powinien charakteryzować się dom wolnostojący w gminach wiejskich i czym różni się 

od domu wolnostojącego? 
Podstawowa różnica to wielkość i kształt działki, na której zabudowa będzie projektowana. 
Zakładamy, że generalnie domy wolnostojące będą budowane na obszarach miejskich i 
podmiejskich, gdzie ceny działek będą wyższe. Dlatego domy powinny być sytuowane w taki 
sposób, teren przeznaczony pod zabudowę był ekonomiczne dobrze wykorzystany. 
Domy usytuowane w gminach wiejskich nie muszą takich wymagań spełniać. Będą zwykle 
budowane na większych działkach w obszarze tzw. siedlisk, gdzie ceny gruntów nie są 
wysokie i usytuowanie budynków na działkach może być swobodne. W związku z tym domy 
mogą być parterowe, lepiej dopasowane do środowiska i otoczenia.  

2. Czy proponowany model rodziny 2+3 to model wyjściowy czy docelowy? 
Model rodziny 2+3 jest modelem wyjściowym. 

 
Pytania nr 19 

1. Pytanie do Rozdz. II, część IV, pkt 2 
Co oznacza określenie "wielobranżowa koncepcja architektoniczna”? - czy oprócz 
rozwiązań architektonicznych i konstrukcyjnych Organizator oczekuje schematów 
instalacji wod.-kan., gazowej, c.o. i elektrycznej? 
Proszę przedstawić bardzo proste schematy instalacji umożliwiające jedynie 
szacunkową wycenę. 

2. Pytanie do Rozdz. II, część VII pkt 4 i 5: 
Czy do powierzchni użytkowej domu należy wliczyć wydzielone pomieszczenie 
indywidualnej kotłowni, jeżeli budynki nie będą podłączone do sieci ciepłowniczej? 
(zgodnie z PN powierzchnia takiego pomieszczenia nie jest wliczana do powierzchni 
użytkowej, tylko do powierzchni usługowej i stanowi część powierzchni netto budynku).  
W związku z tym czy zadana maksymalna powierzchnia domu (odpowiednio 70 i 80 m 
kw.) ma być równocześnie powierzchnią netto budynku? 
Do powierzchni użytkowej domu proszę wliczyć wydzielone pomieszczenie kotłowni. 
Zamawiający oczekuje przedstawienia w projekcie konkursowym obliczeń powierzchni 
użytkowej domu, która będzie inna niż powierzchnia netto budynku.   

3. Pytanie do Rozdz. II, część VII pkt 7:  



W jakiej formie należy uwidocznić instalacje? Czy Organizator oczekuje schematów 
instalacji wewnętrznych, a jeżeli tak, to w jakim zakresie? 
Proszę przedstawić jedynie schematy w zakresie koncepcji, bez rysowania szczegółów.   

4. Pytanie do Rozdz. IV, część II, pkt 2: 
Czy część rysunkowa ma być na planszach w formacie pionowym czy w poziomym (bo 
informacja jest niespójna)? 
Układ pionowy. 

5. Pytanie do Rozdz. IV, część III, pkt 1 (chyba powinno być 2) - część opisowa: 
Czy informacja o przewidywanym koszcie budowy netto za 1 m2 wyczerpuje wymóg 
dostarczenia kosztorysu szacunkowego o którym mowa w Rozdz. II, część VI?  
Proszę przedstawić kosztorys szacunkowy, aby uwiarygodnić podany koszt budowy 
netto za 1 m2. 

 
Pytania nr 20 

1. Rozdział 2, punkt VIII podpunkt 4 i 5: "Dopuszcza się możliwość usytuowania miejsca do 
spania dla rodziców w pokoju dziennym natomiast dzieci powinny mieć swoją przestrzeń." 
Czy własna przestrzeń w tym przypadku oznacza oddzielną dla każdego dziecka, czy 
dopuszcza się wspólne pokoje dla dzieci?  
Powinny być minimum 2 pokoje sypialne dla dzieci. 
 

Pytania nr 21 
1. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu wielobranżowej koncepcji. Czy Zamawiający 

oczekuje przygotowania rysunków przedstawiających schematy instalacyjne? 
Tak, proszę przedstawić jedynie schematy instalacyjne. 

2. Jak Zamawiający rozumie pojęcie "dom wolnostojący w gminach wiejskich"? Czym "dom 
wolnostojący w gminach wiejskich" różni się od "domu wolnostojącego"? 
Proszę sprawdzić odpowiedzi na pytania nr 7 oraz 9. 

3. Proponowany model rodziny to 2 osoby dorosłe i 3 dzieci. Czy należy przewidzieć oddzielny 
pokój dla każdego dziecka?  
Nie ma takiej konieczności.  

  
Pytania nr 22 

1. Proszę o informację jak długo (od momentu zgłoszenia rejestracji) trzeba czekać na 
potwierdzenie, że mogę wziąć udział w konkursie. 
Po zakończeniu rejestracji będzie zamieszczona na stronie lista osób/ uczelni 
zakwalifikowanych do konkursu. 
 

Pytania nr 23 
1. Mam pytanie odnośnie treści jednego z "oświadczeń", które trzeba zaakceptować 

wypełniając internetowy formularz zgłoszeniowy do konkursu: "Zobowiązuję się przekazania 
wypełnionych i podpisanych załączników formalnych nr 1, 2, 3 i 4 do Regulaminu Konkursu. 
Zamkniętą kopertę formatu A4 z załącznikami dołączę do przesłanych w formie papierowej 
materiałów kwalifikacyjnych (portfolio, szkice urbanistyczne i credo)." O wspomnianym tu 
"portfolio, szkicach urbanistycznych i credo" nie ma mowy w regulaminie konkursu - czy jest 
to dodatkowe wymaganie przy składaniu pracy konkursowej, czy chodzi tu (po prostu) o 
pracę konkursową, a nie dodatkowe portfolio?  
Proszę dostarczyć załączniki, które są wskazane w Regulaminie konkursu. Portfolio, szkiców 
urbanistycznych i credo proszę nie załączać.  
Jeśli dobrze rozumiem regulamin, to "załączniki formalne nr 1, 2, 3 i 4" składa się razem z 
pracą konkursową (w osobnej kopercie), a więc po zarejestrowaniu internetowym, nie ma już 
konieczności wysyłania jakichkolwiek dokumentów papierowych przed terminem 
zakończenia rejestracji (09.03.2018 r.)? 



Do rejestracji udziału w konkursie nie trzeba wysyłać żadnych dokumentów papierowych. 
Kwalifikacja do konkursu będzie się odbywać na podstawie wypełnionego i skutecznie 
przesłanego formularza zgłoszeniowego.  

 
Pytanie nr 24 

1. Proszę o potwierdzenie, że: Określenie z warunków "całkowita powierzchnia użytkowa 
domu" oznacza powierzchnię użytkową domu i nie ma związku z powierzchnią 
całkowitą oraz że powierzchnie użytkową liczymy według normy PN-ISO 9836:1997 
Tak, potwierdzam, chodzi nie o powierzchnię całkowitą, ale o powierzchnię użytkową 
domu. 

2. Czy dobrze zrozumiałem zapis o przedstawieniu części graficznej pracy - Całość pracy 
powinna być przedstawiona na dwóch planszach. Każda plansza jest o szerokości 70 cm i 
wysokości 100 cm. Czy plansze będą rozpatrywane w układzie ich poziomego połączenia 
wzdłuż krawędzi 100 cm czy w układzie pionowym jedna pod drugą? 
Plansze będą prezentowane w układzie pionowym jedna pod drugą. 

3. Czy dom wolnostojący w gminach wiejskich oznacza dom dla pięcioosobowej rodziny 
zlokalizowany w krajobrazie wiejskim bez uwzględnienia funkcji domu związanych z 
praca na gospodarstwie rolnym.  
Proszę nie uwzględniać funkcji domu związanej z pracą na gospodarstwie rolnym.   

 
Pytania nr 25 

1. Rozdział 2 pkt IV ppkt 1. - "zadanie konkursu polega na wykonaniu w oparciu o niniejszy 
Regulamin wielobranżowej koncepcji [...]"  
Jaki zakres ma mieć część instalacyjna i konstrukcyjna koncepcji? 
Proszę przedstawić część instalacyjną i konstrukcyjną w formie koncepcyjnej tak jak projekt 
architektoniczny. 

2. Rozdział 2 pkt VII ppkt 4. - "Dla domów w zabudowie szeregowej i bliźniaczej całkowita 
powierzchnia użytkowa domu nie powinna przekroczyć [...]"  
Według jakich norm lub wytycznych obliczyć "całkowitą powierzchnię użytkową domu" 
Powierzchnię użytkową domu, podobnie jak mieszkań powinno się obliczać według zasad 
obmiaru wynikających z par.11 ust.2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa 
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego z zastrzeżeniem, że powierzchni pod ściankami działowymi nie wlicza 
się do powierzchni użytkowej lokalu. Dane powierzchniowe powinno się obliczać wg. normy  
PN-ISO 9836:1997. 

3. Rozdział 4 pkt III ppkt 1.B - "Domy wolno stojące w gminach wiejskich" 
Jakie są różnice w wytycznych dla zabudowy wolnostojącej w gminach wiejskich w stosunku 
do miejskich? 
Proszę o sprawdzenie odpowiedzi na pytania nr …… 

4. rozdział 4 pkt III ppkt 1 (powtórzona numeracja) - "oraz dwóch plansz graficznych 
zmniejszonych do formatu A3" 
Czy obie plansze mają być umieszczone na jednym arkuszu (de facto zmniejszone każda do 
formatu A4), czy też każda z nich na osobnym arkuszu A3? 
Każda plansza powinna być umieszczona na osobnym arkuszu formatu A3. 

 
Pytania nr 26 

1. Czy dom bliźniaczy może mieć układ parter dla jednej rodziny, piętro dla drugiej 
(bliźniacze piętro)? 
Tak, ale wtedy będzie to dom wolnostojący lub szeregowy z dwoma mieszkaniami a nie 
dom bliźniaczy. 
 

Pytania nr 27 



1. Proszę o uzasadnienie przyjętego w Regulaminie (Rozdział 7 pkt. 5) zapisu zobowiązującego 
Uczestnika Konkursu do przeniesienia "na Organizatora lub podmiot przez niego wskazany, 
autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej” w momencie otrzymania zaproszenia do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na szczegółowe opracowanie pracy 
konkursowej, w lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego. Czemu zobowiązanie to dotyczy 
momentu otrzymania zaproszenia do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na 
szczegółowe opracowanie pracy konkursowej a nie dotyczy momentu pozytywnego 
zakończenia tego postępowania? 
Przeniesienie autorskich praw majątkowych dotyczy jedynie pracy konkursowej. Zamawiający 
nie nabywa tych praw do pracy konkursowej w momencie przyznania nagrody, ale chce mieć 
zagwarantowane ich przeniesienie od momentu zaproszenia Uczestnika do udziału w 
postepowaniu o udzielenie zamówienia na szczegółowe opracowanie konkursowe.  

2. Czy poprawna jest interpretacja zapisu Regulaminu (Rozdział 7 pkt. 6): Uczestnik Konkursu, 
który zostanie zaproszony do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, ale 
postępowanie to zostanie zakończone brakiem pozytywnego zakończenia (negocjacje 
zakończą się niepowodzeniem), nie może komercyjnie wykorzystać opracowanego projektu 
do końca 2023r? 
W momencie, kiedy negocjacje zakończą się niepowodzeniem i rozmowy zostaną ostatecznie 
zerwane Zamawiający nie będzie ograniczał Uczestnikowi możliwości komercyjnego 
wykorzystania projektu konkursowego. 

3. Proszę o uzasadnienie zapisów Regulaminu (Rozdział 7 pkt. 6) zobowiązujących Uczestnika 
Konkursu do nieprzenoszenia lub licencjonowania jakichkolwiek majątkowych praw 
autorskich do pracy konkursowej na inny podmiot niż ̇Organizator Konkursu w okresie do 
dnia 31 grudnia 2023 r. w przypadku uzyskania przez Uczestnika Konkursu zaproszenia do 
udziału w postepowaniu o udzielenie zamówienia. Taki zapis budzi wątpliwość uzyskania 
przez Zamawiającego pozycji dominującej w negocjacjach podczas postępowania o udzielenie 
zamówienia. 
Zaproszenie Uczestnika do udziału w negocjacjach, oznacza przeniesienie majątkowych prac 
autorskich do pracy konkursowej na rzecz Zamawiającego który w przypadku negatywnego 
zakończenia negocjacji przeniesie te prawa z powrotem na Uczestnika. Zamawiający chce 
mieć pewność, że Uczestnik w trakcie negocjacji nie dokona żadnych rozporządzeń bądź 
obciążeń tych praw. 

 
Pytania nr 28 

1. "II. WYMAGANIA FORMALNE WOBEC SKŁADANYCH PRAC 
Części rysunkowe należy podać na dwóch poziomych planszach podklejonych na lekkim 
sztywnym podkładzie o wymiarach 100x70 cm. Każda plansza w układzie pionowym."  
Proszę o potwierdzenie pionowego układu plansz. Powyższy zapis jest mylący. 
Zapis w Regulaminie został poprawiony. Układ plansz powinien być pionowy. 

2. Czy trzeba Państwu przesłać portfolio, CV i motto? Wydaje mi się, że widziałam taką 
informację, ale nie ma jej nigdzie w regulaminie. Czy można zrobić to drogą mailową czy chcą 
Państwo wydruk przesłany do siedziby? 
Proszę nie przesyłać żadnych materiałów, zapisy na formularzu zgłoszeniowym zostały 
zmienione. 

3. "Rzuty, elewacje, przekroje w skali 1:100. Rzut w skali 1:50 wraz z wrysowaniem mebli" - 
wynika z tego, że te same rzuty muszą zostać przedstawione zarówno w skali 1:100 i 1:50. 
Czy w związku z tym jeden z nich może skupiać się na danych konstrukcyjnych, 
wymiarowaniu itd. (1:100), a drugi 1:50 (w kilku miejscach nazwany "planem") nie zawierać 
np. wymiarowania, detali konstrukcyjnych a stanowić wyrenderowany rzut pomieszczenia z 
meblami - czyli oddawać bardziej estetykę i założenia funkcjonalne i strefowanie? 
Tak, potwierdzam, można tak przyjąć. 
 



Pytania nr 29 
1. Proszę o podanie normy wg której należy liczyć powierzchnie użytkową. 

Powierzchnię użytkową domu, podobnie jak mieszkań powinno się obliczać według zasad 
obmiaru wynikających z par.11 ust.2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego z zastrzeżeniem, że powierzchni pod ściankami 
działowymi nie wlicza się do powierzchni użytkowej lokalu. Dane powierzchniowe powinno 
się obliczać wg. normy  PN-ISO 9836:1997. 

2. Czy w kosztorysie należy uwzględnić wykończenie domu do stanu „deweloperskiego” czy stan 
mieszkania pod wynajem - wykończone ściany i podłogi oraz w pełni wyposażona kuchnia 
oraz łazienka, bez mebli? 
W kosztorysie proszę uwzględnić koszty wybudowania domów w stanie deweloperskim. 

3. Proszę o doprecyzowanie określona „dzieci powinny mieć swoją przestrzeń”. Czy powinny 
być 3 odrębne pokoje czy mogą być 2 w tym jeden dla dwójki dzieci? 
Mogą być 2 pokoje w tym jeden dla dwójki dzieci. 

4. Proszę o informacje czy dobrze rozumiem formę dołączonego opisu do plansz. Format A3 4 
kartki zadrukowane z jednej strony tekstem w dwóch kolumnach oraz 2 plansze zmniejszone 
do formatu A3. 
Tak, potwierdzam  

5. Czy zgłoszenie do konkursu przez wniosek na stronie internetowej jest skuteczne czy należy 
coś dodatkowo dosłać? 
Zgłoszenie na platformie jest skuteczne i nie trzeba dodatkowo wysyłać innych materiałów. 

 
Pytania nr 30 

1. Czy przy składaniu dokumentacji konkursowej należy wykazać się dysponowaniem osobami 
posiadającymi uprawnienia architektoniczne? Czy osoba posiadająca stosowne uprawnienia 
może dołączyć dopiero w przypadku wygrania konkursu? 
Przy składaniu pracy konkursowej nie ma potrzeby wykazywania się dysponowaniem 
osobami posiadającymi stosowne uprawnienia. W razie wygrania konkursu i przystąpieniu do 
negocjacji uprawnienia będą konieczne. 
 Jak należy sytuować plansze? W pionie czy w poziomie? (o poziomie w jednym miejscu 
rozdział 4, punkt II, podpunkt 2 i w tym samym punkcie jest napisane też o pionie i prócz tego 
w jeszcze jednym rozdział 4, punkt III, podpunkt 1) 
Proszę sytuować w pionie.  

2. W jakim zakresie należy wykonać projekty instalacyjne? Czy mają to być projekty 
przygotowane do złożenia do właściwego urzędu, wykonane przez osoby posiadające 
stosowne uprawnienia?  
Projekty instalacyjne proszę przedstawić jedynie w zakresie koncepcyjnym a nie 
budowlanym.  
 

Pytania nr 31 
1. W Rozdziale 2 pkt. VII ust. 4 i 5 określono, że dzieci powinny mieć swoją przestrzeń. Czy 

dopuszczalne jest, aby np. dwoje dzieci dzieliło pokój, czy też wymaga się, aby każde z dzieci 
miało oddzielny pokój? 
Tak, dwoje dzieci może dzielić pokój. 

2. Czy można prosić o określenie potencjalnej lokalizacji domów? Z punktu widzenia 
optymalizacji rozwiązań architektoniczno-budowlanych istotne znaczenie ma potencjalna 
cena gruntu.  
Jest to konkurs na projekt modelowy, Zamawiający nie wskazuje lokalizacji, aby nie 
ograniczać inwencji projektantów i limitować zakresu projektu   

3. W Rozdziale 4 pkt. II ust. 2 zawarto następujący zapis: „Części rysunkowe należy podać na 
dwóch poziomych planszach podklejonych na lekkim sztywnym podkładzie o wymiarach 



100x70 cm. Każda plansza w układzie pionowym.” Proszę o doprecyzowanie czy plansze 
powinny mieć układ poziomy czy pionowy, czy też jest to pozostawione do decyzji 
projektantów? 
Plansze powinny mieć układ pionowy. 

4. Czy organizator określa sposób zagospodarowania części opisowej projektu, tj. wielkość 
czcionki bądź też ograniczenie liczby znaków? 
Nie określa, decyzja należy do projektanta. 

5. Czy dopuszczalne jest stosowanie na planszach elementów rozszerzonej rzeczywistości? 
Elementy rozszerzonej rzeczywistości proszę traktować jedynie jako tło do przedstawionych 
rozwiązań projektowych.    

 
 
 


