
Data Pytanie Odpowiedź

28.01.2015 1. Czy dopuszcza się ingerencję w koncepcję pawilonu Zodiak? Proponowane projekty mogą zawierać propozycje 
ingerencji w koncepcję pawilonu, należy jednak 
przedstawić koncepcję zagospodarowania placu, 
która będzie mogła być także realizowana bez takiej
ingerencji. Propozycje dotyczące samego pawilonu 
nie będą stanowiły elementu oceny Jury konkursu. 
W razie propozycji ingerencji w koncepcję pawilonu
nie należy zmieniać gabarytów pawilonu, lokalizacji 
istniejących wejść ani formy zadaszenia. 

28.01.2015 2. Czy dopuszcza się budowę schodów zewnętrznych prowadzących na piętro 
pawilonu Zodiak?

Nie dopuszcza się budowy schodów w ramach 
projektu będącego przedmiotem konkursu.

28.01.2015 3. Czy dopuszcza się większe otwarcie (większą ilość drzwi) w parterze 
Pawilonu Zodiak?

Dopuszcza się większą liczbę dodatkowych otwarć 
(drzwi) na plac przy zachowaniu istniejących wejść 
głównych i głównych podziałów stolarki oraz odp. Na
pyt. 1.

28.01.2015 4. Czy możliwe jest otrzymanie dokumentacji koncepcji przebudowy pawilonu 
Zodiak (plan parteru, piętra, elewacje, przekrój poprzeczny) w formie 
plików wektorowych Auto Cad (dwg)?

Nie jest to możliwe.

28.01.2015 5. Czy możliwe jest otrzymanie fragmentu dokumentacji projektu przebudowy
Domów Centrum (plan parteru, piętra, elewacje, przekrój poprzeczny) 
najlepiej w formie plików wektorowych Auto Cad (dwg)?

Nie jest to możliwe.

28.01.2015 6. Czy możliwe jest otrzymanie dokumentacji projektu modernizacji Pasażu 
Wiecha (rysunek posadzki, lokalizacja latarni), najlepiej w formie plików 
wektorowych Auto Cad (dwg)?

Nie jest to możliwe.

28.01.2015 7. Czy dopuszcza się ingerencję w Pasaż Wiecha w strefie projektowanego 
placu (w obszarze powiązań funkcjonalnych)?

Obowiązuje zakres opracowania jak na załączniku  
mapowym.
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28.01.2015 8. W punkcie 15.1, Regulaminu napisano: "Na planszy 1 musi znaleźć się 
rysunek koncepcji zagospodarowania terenu (rzut) wykonany na mapie 
sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:100".

a) W załączniku B do Regulaminu znajduje się mapa sytuacyjna wyłącznie w 
formacie jpg. Czy organizator dysponuje wersją edytowalną tej mapy np. w 
formacie dwg oraz czy mógłby taką wersję mapy udostępnić do użytku uczestników 
konkursu?

b) Czy podkładem dla rysunku koncepcji zagospodarowania musi być bezwzględnie 
mapa sytuacyjna stanowiąca załącznik B do Regulaminu, czy tez dla czytelności 
proponowanych rozwiązań, jako podkład, uczestnik może zastosować mapę 
uproszczoną, z mniejszą ilością informacji, tzn. bez sieci uzbrojenia terenu itp.? 

a) Patrz odpowiedź na pyt. 4-6
b) Uczestnicy mogą wykorzystać mapę sytuacyjną w 
wybrany przez siebie sposób, również jako 
uproszczoną, pod warunkiem zachowania jej 
czytelności dla Jury konkursu oraz zachowania 
układu planszy zawartego w załączniku A do 
regulaminu

30.01.2015 9. Czy można złożyć pracę konkursową osobiście w siedzibie OW SARP? Tak, pracę można złożyć osobiście w siedzibie OW 
SARP za pokwitowaniem, które stanowi zał. I do 
regulaminu od poniedziałku 9.03 do piątku 13.03 
w godzinach 10.00 – 16.00 oraz w dn. 16.03.2015
w godz. 10.00 - 18.00.

30.01.2015 10. Termin składania prac konkursowych to:
a) data stempla pocztowego?
b) data wpłynięcia do siedziby organizatora?

Termin składania prac to data złożenia pracy w 
siedzibie Organizatora – do dn. 16.03.2015 do 
godz. 18.00.

30.01.2015 11. Czy mapa terenu oraz rysunek pawilonu Zodiak są dostępne w DWG lub DXF? Patrz odpowiedź na pyt. 4-6

30.01.2015 12. Czy projekt modernizacji pawilonu określa materiały, w których będzie 
wykończony budynek?

Nie określa.

30.01.2015 13. Co Organizator miał na myśli (pkt. 2.4) pisząc o „charakterze powiązań”? W projekcie należy wziąć pod uwagę obecne funkcje
pełnione przez przestrzenie publiczne i ich 
otoczenie oraz wskazać funkcje pożądane oraz 
powiązania pomiędzy nimi.

30.01.2015 14. W jakich godzinach będzie możliwe złożenie pracy konkursowej osobiście w 
siedzibie OW SARP (ze szczególnym uwzględnieniem 13.03-16.03.2015)?

Patrz odpowiedź na pyt. 9

30.01.2015 15. Jakie znaczenie (związek) dla „Pawilonu Architektury Zodiak” ma „Centrum 
informacji gospodarczej” i na czym polega „połączenie funkcji”?

W zakresie określonym w zał. A – Uczestnicy mogą 
zaproponować formy działań i urządzenia obszaru 
spójne z przedstawionym programem.
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30.01.2015 16. Co oznacza pojęcie „obszaru powiązań funkcjonalnych”, umieszczone na 
planszy pt. Obszar opracowania w załączniku B?

Patrz odpowiedź na pyt. 13.

30.01.2015 17. W jakim zakresie możliwa jest interwencja w obszar przyległy do Pasażu 
Wiecha  przy północno – zachodnim narożniku projektowanego placu? Co 
oznacza kreska ograniczająca ten obszar? Jego granice, umieszczone na 
planszy pt. Obszar opracowania w załączniku B, nie zostały ujęte w 
legendzie 

Obszar opracowania oznaczono ciągłą linią zgodnie z
legendą – obszar powiązań (w tym wymieniony 
narożnik) należy jedynie uwzględniać, bez 
interwencji i zmian

30.01.2015 18. Jak wygląda sytuacja prawna w sprawie zajmowania części obszaru 
objętego konkursem przez letnie stoliki restauracji znajdujących się na 
wschodniej krawędzi placu przed pawilonem? czy stoliki te wystawiane są 
nielegalnie czy też miejsce to jest dzierżawione przez miasto i w przyszłości
również restauracje będą miały możliwość wystawiania tam stolików/ 
parasoli/ ogrodzeń?

Nie jest to problem objęty konkursem. Uczestnicy 
mają swobodę proponowania sposobu 
funkcjonowania obszaru objętego opracowaniem 
oraz jego urządzenia.

30.01.2015 19. Czy istnieje możliwość rozbudowy piwnicy pod powierzchnią placu przed 
pawilonem?

Nie ma takiej możliwości.

30.01.2015 20. W dokumencie zał. B na mapie obrysowany został również zieleniec i ławki 
na środku placu przed pawilonem. Czy jest to obszar wyłączony z obszaru 
do zagospodarowania i czy nie można wprowadzać zmian w zaznaczony 
obszar?

Nie, jest to obszar opracowania, zgodnie z 
oznaczeniem w zał. B.

30.01.2015 21. Czy są Państwo w posiadaniu dokładniejszych / aktualnych podkładów 
geodezyjnych?

Patrz odpowiedź na pyt. 4-6.

30.01.2015 22. Proszę o udzielenie odpowiedzi odnośnie ukształtowania terenu objętego 
opracowaniem w konkursie Zodiak. Na mapie, oraz na aktualnych zdjęciach 
udostępnionych w załącznikach widoczne jest 5 różnic terenu (wzniesień). 
Proszę o odpowiedź, co to za wniesienia, jakie funkcje pełnią i czy można z 
nich zrezygnować w nowym opracowaniu? 

Istniejące ukształtowanie terenu należy przyjąć jako
płaskie. 


