
KONKURS REALIZACYJNY, JEDNOETAPOWY NA KONCEPCJĘ ARCHITEKTONICZNĄ WIELOFUKCYJNEGO BUDYNKU USŁUGOWEGO Z
BOSMANATEM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W PORCIE CZERNIAKOWSKIM W WARSZAWIE

Warszawa, 04.02.2022 r.

Dotyczy: 
„Konkursu realizacyjnego jednoetapowego na  koncepcję architektoniczną wielofunkcyjnego
budynku  usługowego  z  bosmanatem  wraz  z  zagospodarowaniem  terenu  w  Porcie
Czerniakowskim w Warszawie”

WYJAŚNIENIA 3 TREŚCI REGULAMINU KONKURSU 
(PYTANIA 3 do 6)

PYTANIE 3                                                                                                                                                       
Dotyczy zawartości pracy konkursowej w części opisowej: 
Zwracamy się z wnioskiem o rezygnację z określenia części parametrów wymienionych w 
tabeli w załączniku 5b3. Uważamy , że podanie na etapie konkursu wskaźnika rocznego 
zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP, wskaźnika rocznego 
zapotrzebowania na energię użytkową EU, jednostkowej wartości emisji CO2 związanej z 
użytkowaniem budynku oraz jednostkowej wartości emisji CO2 związanej z materiałami 
użytymi do budowy budynku wykracza poza powszechnie przyjęty zakres opracowań 
koncepcyjnych w ramach konkursów i jest daleko idącym obciążeniem zespołów projektowych
na tym etapie. Oczywiste jest, że obecnie powstające obiekty muszą sprostać rygorystycznym 
wymogom, ale wymaganie podawania takich parametrów na etapie konkursu, bez znajomości 
jeszcze wielu szczegółów, jest sprzeczne z ideą konkursu architektonicznego.

ODPOWIEDŹ:
Organizator podtrzymuje wymóg podania parametrów wymienionych w Załączniku nr 5b3 do 
Regulaminu.

PYTANIE 4                                                                                                                                                       
Ile zespołów zostało dopuszczonych do składania prac ?

ODPOWIEDŹ:
Do udziału w konkursie zostało dopuszczonych 111 Uczestników konkursu.
Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu Rozdział I pkt 3.14 informacja ta została 
zamieszczona na stronie internetowej konkursu (https://konkurs-bosmanat.sarp.warszawa.pl) 
w dniu 21.01.2022 r. o czym wszyscy zainteresowani, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie 
zostali poinformowani poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową (EPK).
 
PYTANIE 5                                                                                                                                                       
PYTANIE 5.1.
Proszę o wyjaśnienie/rozwinięcie skrótu PUC występującego przy okazji toalety dla osób 
niepełnosprawnych, w tabelarycznym zestawieniu sugerowanych powierzchni. 
PYTANIE 5.2
W tabelarycznym zestawieniu sugerowanych powierzchni dwukrotnie pojawia się pozycja 2.3: 
proszę o weryfikację.

ODPOWIEDŹ:
PYTANIE 5.1.
PUC – Pomieszczenie utrzymania czystości 
PYTANIE 5.2
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Jest to błąd pisarski. Pozycja o nazwie „Pomieszczenia sanitarne ogólnodostępne
toaleta damska, męska, dla niepełnosprawnych + PUC” powinna mieć numer 2.5. i 
analogicznie pozycje poniżej kolejne numery tj. 
2.6. - Ogród zimowy
2.7. - Taras widokowy na dachu
2.8. - Komunikacja w tym Hol wejściowy od strony ul. Solec (powierzchnia ruchu)
2.9. - Szachty, etc.

PYTANIE 6                                                                                                                                                       
Czy mogliby państwo podać informację o liczbie zakwalifikowanych do konkursu uczestników?

ODPOWIEDŹ:
Patrz odpowiedź na pytanie 4

……………..………………………………………………………

Rafał Mroczkowski
Sekretarz Konkursu
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