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   Bytom, dnia 20.03.2017 r. 
 

                         

WYJAŚNIENIA TREŚCI REGULAMINU 

Dotyczy konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej wielofunkcyjnej hali sportowej 
w Bytomiu jako część Zadania „Zaprojektowanie i budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy ul. Olimpijskiej 
w Bytomiu” w ramach inwestycji „Zaprojektowanie i budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy ulicach 
Olimpijskiej i Piłkarskiej w Bytomiu” 

 
 Bytomski Sport Sp. z o.o. (Zamawiający) informuje, że dnia 8 i 14 marca 2017 r. wpłynęły zapytania od 

Uczestnika do treści Regulaminu konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej wielofunkcyjnej 

hali sportowej w Bytomiu jako część Zadania „Zaprojektowanie i budowa wielofunkcyjnej hali sportowej 

przy ul. Olimpijskiej w Bytomiu” w ramach inwestycji „Zaprojektowanie i budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego 

przy ulicach Olimpijskiej i Piłkarskiej w Bytomiu”. 

 

Zamawiający na podstawie pkt 20.2 Regulaminu przekazuje treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami: 

 

Pytanie 1 

W treści regulaminu konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej wielofunkcyjnej hali 

sportowej w Bytomiu w punkcie 11.6.2 p.pkt. b) zapisano, że do pracy należy dołączyć wypełnione załączniki 5 i 8. 

Załączniki te jednak zawierają informację o konieczności czytelnego ich podpisania łącznie z podaniem miejscowości. 

Jest to niezgodne z anonimowością prac konkursowych. 

Odpowiedź 

Zamawiający na podstawie pkt 2.3 Regulaminu zmienia treść załącznika nr 5 i 8 do Regulaminu. Ze wzorów obydwu 

załączników usuwa się treści, które są niezgodne z aminowością prac konkursowych.  

 

Pytanie 2 

W punkcie 11.4 zapisano, że Wersję graficzną koncepcji należy zaprezentować w dwóch formach: 

a) na maksymalnie 4 sztywnych planszach naklejonych na lekki podkład w formacie 100 x 70 cm, w układzie 

poziomym; wymiar płaszczyzny prezentacji: 200cm (szerokość) na 140cm (wysokość); dopuszcza się 

potraktowanie całego obszaru jako jednolitej płaszczyzny prezentacji, 

Wielkość obiektu i wymagane warunkami konkursu rysunki powodują, że całość materiału nie mieści się na 4 

planszach.  

1. Czy w związku z tym jest dopuszczalne zwiększenie ilości plansz np. do 6 sztuk. 

2. Jeśli nie, to czy jest dopuszczalne zmienienie skali rysunków z wymaganych 1:200, na 1:250. 

3. W przypadku, gdyby powyższe punkty nie były nieakceptowalne, czy uznane za prawidłowe będą rozwiązania 

gdy mniej istotne rzuty, przekroje i elewacje będą wykonane np. w skali 1:500 (sugeruje to pkt. 11.6.1.2). 

 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż zgodnie zapisami punktu 11.6.1.2 litera a) Regulaminu w wyjątkowych sytuacjach dla 

rzutów, przekroi i elewacji (z ukazaniem najbliższego otoczenia) dopuszcza się zamianę wskazanej skali z 1:200 na 
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1:500 jak wskazano w treści pytania. Dopuszcza się także zmianę skali z 1:200 na 1:250. Rysunki w tych skalach 

przeznaczone są dla przedstawienia np. dwóch podstawowych rzutów obiektu (dwóch głównych poziomów), 

dwóch, przekrojów i dwóch elewacji. Pozostałe rzuty i elewacje mogą być przedstawione w skali 1:500. Decyzje co 

do wyboru rzutów, ich ilości, przekrojów i elewacji w ww. skalach, pozostawia się do wyboru Uczestnikom 

konkursu. 

 

Z poważaniem 

Prezes Zarządu 

Jakub Snochowski 

 


