
 
 

 

 

 
Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. 

Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław 
T +48 71 77 10 900 lub 901 

F +48 71 77 10 904 
E przetargi@wi.wroc.pl 

www.wi.wroc.pl 

 Wrocław, 19.03.2020  
 
 
 
 
 
 
 

DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW KONKURSU, KTÓRZY POBRALI REGULAMIN KONKURSU 
 
 
Dotyczy:    ZP/53/KONKURS/2019 04870 Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji kompleksu 

zajezdni tramwajowej we Wrocławiu wraz z elementami towarzyszącymi   
  
 
 
Szanowni Państwo,  
 
Organizator Konkursu  informuje, że w powyższym postępowaniu wpłynęły niżej wymienione zapytania o wyjaśnienie 
treści Regulaminu Konkursu, w związku z powyższym działając na podstawie Rozdziału I pkt 3 ppkt. 3.4. Regulaminu 
Konkursu przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:  
 
 
Pytanie nr 1  
Prosimy o narysowanie granic opracowania konkursowego i granic niezbędnych pod nową zajezdnię na załączonym 
podkładzie geodezyjnym. Obecnie narysowany obrys miejscami ignoruje podział działek i własności. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 1  
Zamawiający udostępnia na stronie internetowej plik z mapą z granicami opracowania konkursowego. Granice 
opracowania częściowo nie pokrywają się z podziałami geodezyjnymi. 
 
Pytanie nr 2  
Schematy funkcjonalne pokazane na stronach 7 i 24 Regulaminu 
(pfu.pdf) różnią się w kwestii granic opracowania i schematycznego usytuowania obiektów na działce. Również względem 
zał2.jpg. Z czego wynikają te dysproporcje? Które linie mamy traktować jako obowiązujące? Prosimy o przekazanie 
rysunków schematów naniesionego na podkład geodezyjny. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 2 
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1, granice opracowania naniesiono na mapę zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz nr 2                                 
i są one obowiązujące. 
Rysunków schematów, a także propozycji lokalizacji elementów na załączniku nr 2 nie należy traktować jako bezwzględnie 
obowiązujących, a różnice pomiędzy rysunkami nie są istotne. Są to schematycznie pokazane rozwiązania funkcjonalno-
przestrzenne, których ostateczne opracowanie jest zadaniem Uczestników konkursu. 
 
 
Pytanie nr 3  
Czy wymiary podane na schemacie na str. 7 Regulaminu (pfu.pdf) są wiążące (155,97m i 65,76m)? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 3 
Nie, wymiary podawane na schematach nie są obowiązujące 
 
Pytanie nr 4  
Proszę podać powierzchnię pomieszczenie B11 - Strefa wydawcza magazynu. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 4  
Proszę zaprojektować strefę wydawczą magazynu zapewniającą jego poprawne funkcjonowanie, odpowiednią                         
do zaproponowanej w pracy konkursowej geometrii i funkcji powiązanych, sąsiednich pomieszczeń oraz kierunków 
przemieszczania elementów magazynowanych. 
 
Pytanie nr 5  
Jaki typ szatni Zamawiający ma na myśli w przypadku pomieszczeń B22, B52 i B55. Szatnie podstawową? odzieży 
własnej? odzieży roboczej? Przepustowe? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 5  
Szatnie należy zaprojektować zgodnie z wymaganiami bhp z uwzględnieniem obsługiwanego rodzaju personelu. 
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Pytanie nr 6  
Koncepcja planu zagospodarowania terenu w skali 1:500 zajmuje pole o wymiarach ok. 150x70cm (półtorej planszy). W tej 
sytuacji brakuje miejsca na rozwinięcia elewacyjne w skali 1:250, które zgodnie z regulaminem mają pojawić się na dwóch 
pierwszych planszach. 
Dodatkowo, rzut jednej kondygnacji wszystkich obiektów nie mieści się w polu 200x70cm (dwie plansze). W związku                    
z tym, nie ma możliwości przedstawienia wymaganego zakresu rysunków na 4 planszach 100x70cm. 
Czy Zamawiający przewiduje zmianę skali rysunków lub zwiększenie ilości plansz? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 6 
Dopuszcza się zwiększenie ilości plansz do 6, jeżeli wymagać tego będzie czytelne przedstawienie wymaganych 
regulaminem rysunków.  
 
 
Z poważaniem 
 
 
Magdalena Świątek  
Kierownik Działu Prawnego i Zamówień Publicznych  
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