KONKURS NA KONCEPCJĘ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ POMIĘDZY UL. JASNA, ZGODA I ZŁOTA W WARSZAWIE
PYTANIA W SPRAWIE REGULAMINU KONKURSU
LP

DATA ZŁOŻENIA
PYTANIA

PYTANIE

ODPOWIEDŹ

W nawiązaniu do regulaminu konkursu na koncepcję
zagospodarowania przestrzeni publicznej pomiędzy ul.
Jasną, Zgoda i Złotą w Warszawie, chciałbym się
dowiedzieć, czy są jakieś wytyczne odnośnie sposobu
zagospodarowania obszaru objętego opracowaniem?

Brak wytycznych jest celowym działaniem. Konkurs jest
konkursem ideowym. Organizator nie określał wytycznych
odnośnie zagospodarowania przestrzeni objętej zakresem
opracowania konkursowego aby umożliwić Uczestnikom
konkursu jak najbardziej swobodne i twórcze odniesienie
się do tej przestrzeni.

ODPOWIEDZI PUBLIKOWANE 10.06.2015
1.

28.05.2015

W załączniku A jest rys historyczny, bez żadnych
wytycznych co do samego projektu (są za to wytyczne co
do samego mebla miejskiego) - czy ten brak wytycznych
jest celowy (żeby dać jak najszersze pole manewru
projektantom), czy po prostu coś przeoczyłem?
ODPOWIEDZI PUBLIKOWANE 16.07.2015
2.

11.07.2015

W związku z zapisem zawartym w regulaminie:"5
ZADANIE KONKURSOWE 5.1 Uczestnicy Konkursu
przygotowują koncepcję: programowo - ideową oraz
architektoniczno-przestrzenną sposobu zagospodarowania
obszaru
objętego
konkursem
z
uwzględnieniem
wytycznych zawartych w załączniku A1."Załącznik A1
zawiera wyłącznie RYS HISTORYCZNY I OPIS
OTOCZENIA proszę o uzupełnienie przywołanych w
regulaminie wytycznych, które miały być zawarte w
załączniku A1.

Patrz: odpowiedź na pytanie 1 z dn. 28.05.2015, przy czym
w treści regulaminu w p. 5.1 powinno być zamiast
"wytycznych zawartych w załączniku A1" "wytycznych i
informacji zawartych w załączniku A".

ODPOWIEDZI PUBLIKOWANE 31.07.2015
3.

28.07.2015

Czy zachowanie parkingu przed budynkiem Krajowej Rady Do decyzji uczestników konkursu. W konkursie ideowym
Spółdzielczej
jest
obligatoryjne?
Kto
jest
jego własność parkingu nie ma znaczenia.
właścicielem? Czy istnieje możliwość zaproponowania
parkingu podziemnego?

4.

28.07.2015

Czy możliwe jest częściowe obniżenie terenu?

Do decyzji uczestników konkursu.
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5.

28.07.2015

Czy istnieje możliwe jest
całorocznych/sezonowych
użytkowym/gastronomicznym?

projektowanie obiektów Do decyzji uczestników konkursu.
o
charakterze

6.

29.07.2015

W pkt. 5.1.a Regulaminu mowa o wytycznych w załączniku Regulamin konkursu nie wprowadza obowiązkowej liczby
A1. Załącznik A1 to Rys historyczny i opis otoczenia. miejsc parkingowych ani dla samochodów ani dla rowerów.
Oczywistym faktem jest wytyczna wpisania koncepcji
zagospodarowania w otoczenie. Brak jednak dalszych
wytycznych.
W związku z tym proszę o informację nt ilości
obowiązkowych miejsc parkingowych oraz ilości miejsc
parkingowych dla rowerów w obszarze zakresu
opracowania.

7.

29.07.2015

Czy
obszar
opracowania
oraz
jego
warunki Na etapie konkursu studialnego dopuszcza
glebowe/prawne/etc pozwalają na wykonanie parkingu zaproponowanie parkingu podziemnego.
podziemnego?

8.

29.07.2015

Czy w obszarze opracowania istnieje możliwość zmiany Do decyzji uczestników konkursu.
ruchu drogowego?

9.

29.07.2015

W pkt. 15.3.3. mowa o opisie w postaci schematów czy Uczestnik konkursu powinien zamieścić na planszach
opisie tekstowym oraz powiązań w postaci schematów?
konkursowych zarówno klarowny opis tekstowy koncepcji
zagospodarowania oraz innych założeń projektowych jak i
przedstawić w postaci schematów graficznych powiązania
z sąsiadującymi przestrzeniami publicznymi.

10.

29.07.2015

W pkt 16.1 Regulaminu zwrot "musi być wysłana (...) w
terminie 21 września do godz. 16" oznacza, ze do godz.
16 21.09 praca musi znaleźć się u siedzibie SARP czy
liczy się stempel pocztowy z dnia 21.09

się

Termin złożenia prac, również zgodnie z p. 9.1
Regulaminu (harmonogram konkursu) to 21.09.2015,
godz. 16.00, prace muszą zostać w tym terminie
dostarczone do siedziby OW SARP.
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11.

30.07.2015

"Brak wytycznych jest celowym działaniem. Konkurs jest Do decyzji uczestników konkursu.
konkursem ideowym. Organizator nie określał wytycznych
odnośnie zagospodarowania przestrzeni objętej zakresem
opracowania konkursowego aby umożliwić Uczestnikom
konkursu jak najbardziej swobodne i twórcze odniesienie
się do tej przestrzeni."
Odnosząc się do powyższej odpowiedzi, chciałbym
zapytać o sposobie potraktowania części drogi dojazdowej
(ul. Zgody) do miejsc parkingowych, biegnącej wzdłuż
frontu budynku Krajowej Rady Spółdzielczej, prostopadłej
do ul. Jasnej. Ciąg ten komunikacyjny należy zachować,
czy również ta kwestia pozostaje w wyborze uczestników?

12.

30.07.2015

Punkt 15.1.2. regulaminu zawiera informacje że składając
prace
konkursowe
należy
dostarczyć
czytelne
pomniejszenie plansz w formacie A3
Czy wobec tego mam rozumieć że ilość plansz A3 może
nie odpowiadać ilości plansz w formacie 100x70 cm, może
być a nawet powinno być ich więcej aby były czytelne?

Preferowana jest taka kompozycja plansz, która pozwoli na
ich czytelne pomniejszenie do formatu A3. Jeśli jednak
pomniejszenie miałoby nie być czytelne należy umieścić
jedno pomniejszenie zawierające całą planszę (aby
pokazać jej układ) oraz kilka pomniejszeń pozwalających
na odczytanie treści.

Punkt 15.6 regulaminu zawiera informacje że w załączniku
B są :
mapa sytuacyjno - wysokościowa z oznaczeniem obszaru
opracowania oraz mapa z oznaczeniem podstawowych
informacji dotyczących wytycznych konkursowych.
Co mam rozumieć pod określeniem: mapa z oznaczeniem
podstawowych
informacji
dotyczących
wytycznych
konkursowych?
Otwierając plik dwg, dxf w auto cadzie lt i pdf w adobe
otwieram tą samą mapę. Proszę o dokładne określenie
pliku który stanowi mapa z oznaczeniem podstawowych
informacji dotyczących wytycznych konkursowych.

Są to te same mapy, powinno być „mapa sytuacyjno wysokościowa z oznaczeniem obszaru opracowania oraz z
oznaczeniem podstawowych informacji dotyczących
obszaru objętego konkursem”.

13.

14.

30.07.2015

Czy składając prace konkursowe przesyłką obowiązuje Patrz: odpowiedź na pytanie 10 z dnia 29.07.2015.
data nadania przesyłki czy odbioru?
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