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

Warszawa, 30.03.2022 r.

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

WYJAŚNIENIA 6 TREŚCI REGULAMINU KONKURSU
(PYTANIA 18 do 20)

PYTANIE 18
Szanowni Państwo, czy wraz pracą konkursową w postaci papierowej należy dostarczyć
makietę? W regulaminie Konkursu oraz w załącznikach nigdzie nie ma wzmianki o makiecie,
słowo „makieta” pojawia się jednak w zaznaczonym (przesyłam w załączniku) wzorze
pokwitowania. Będziemy wdzięczni za doprecyzowanie.
ODPOWIEDŹ:
Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu Organizator nie wymaga złożenia makiety.
PYTANIE 19
Niestety, mimo dotychczasowych wyjaśnień, oczekiwany układ plansz wciąż jest
niejednoznacznie określony. W załączeniu przesyłamy 2 schematy układu. Uprzejmie prosimy
o wskazanie oczekiwanego układu plansz wg numeru schematu znajdującego się na rysunku.
ODPOWIEDŹ:
Organizator udzielił odpowiedzi na pytanie dotyczące układu plansz w Wyjaśnieniach 4 treści
Regulaminu konkursu (pytania 7 do 14) z dnia 21.02.2022 r. w odpowiedzi na pytanie nr 8 tj.:
„Plansze będą prezentowane na posiedzeniach Sądu konkursowego w układzie dwu kolumn:
jedna kolumna 3 plansze, druga kolumna 2 plansze”
Dla doprecyzowania powyższego Organizator przedstawia poniżej preferowany układ
prezentacji plansz w formie graficznej:

lub
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UWAGA:
Ostateczny układ plansz zaprezentowany przez Uczestnika konkursu nie będzie miał wpływu
na ocenę Prac konkursowych.
PYTANIE 20 (po terminie składania pytań)
Wnioskuję o przedłużenie terminu składania prac konkursowych z dnia 04 kwietnia na dzień
06 kwietnia. Prośbę motywuję tym, że dzień 04 kwietnia poprzedzony jest dniami wolnymi
(sobota, niedziela), kiedy to żaden kurier nie dostarcza przesyłek a co w konsekwencji skraca
czas sporządzenia pracy konkursowej.
ODPOWIEDŹ:
Organizator nie zmienia terminu składania Prac konkursowych.

……………..………………………………………………………
Rafał Mroczkowski
Sekretarz Konkursu
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