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Kraków, dnia 19 października 2010 roku 
 

strona internetowa www.khk.krakow.pl  
Regulamin Konkursu 

 
 

REGULAMIN KONKURSU – WYJAŚNIENIA TREŚCI REGULAMNU KONKURSU 
 

Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), 

przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszego regulaminu 
 
 

Konkurs o wartości wyrażonej w złotych polskich 
poniżej równowartości 125.000 euro 

 
 
 
 

Przedmiot zamówienia: 
 

Konkurs studialny na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Zakładu Termicznego 
Przetwarzania Odpadów Komunalnych przy ul. J. Giedroycia w Krakowie będącej elementem 

opracowania dokumentów niezbędnych do realizacji projektu w ramach przygotowania 
dokumentacji aplikacyjnej dla „Programu gospodarki odpadami komunalnymi w Krakowie”. 

 
 

Postępowanie nr: 1/Konkurs/2010 
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Pytanie nr 1.  
 
Jako architekt z doświadczeniem projektowym (także w budownictwie ekologicznym oraz 
energooszczędnym), jestem obecnie na etapie rejestracji mojej własnej działalności gospodarczej. 
Posiadam aktualne "zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej", z dnia 
06.09.2010 roku, gdzie jako termin rozpoczęcia mojej własnej działalności gospodarczej podałem 
datę 01.10.2010, z która to datą działalność rozpocznie moja firma. Z czego wynika, iż w momencie 
składania prac konkursowych będę posiadał funkcjonującą już działalność gospodarczą. Czy mogę 
uważać, iż zaświadczenie to jest odpowiednie do zgłoszenia udziału w konkursie, którego rozwiązanie 
nastąpi planowo w dniu 05.11.2010? 
 
 
Odpowiedź 
 

Wniosek o dopuszczenie powinien Pan złożyć jako osoba fizyczna (stan prawny na dzień 
składania wniosku). Ewentualny odbiór, przeniesienie praw itp. odbywać się będą pod 
obowiązującym reżimem prawnym w dniu ewentualnego odbioru nagrody. 
 
Zgodnie z regulaminem wszystkie składane dokumenty we wniosku o dopuszczenie do 
udziału w konkursie mają być aktualne w dniu, w którym wyznaczony jest termin składania 
wniosków (Rozdział III pkt. 2 oraz Rozdział V Regulaminu Konkursu). 

 
Pytanie nr 2 i 3.  
 

Chcemy podejść do konkursu, jako zespół trzech niezależnych architektów – osób fizycznych. Jedna z 
osób dysponuje pełnymi uprawnieniami i należy do Izby. Pozostałe osoby mają wykształcenie 
kierunkowe i tytuł magistra inżyniera architekta uzyskane na Politechnikach. Będziemy chcieli także 
wybrać spośród nas jednego pełnomocnika, który będzie nas reprezentował.  

2. Jakie dokumenty będą wymagane w takim przypadku?  

- Wydaje mi się, że punkty 2.1.2. i 2.4.1 nas nie dotyczą.- Zgodnie z rozdziałem III punkt 1.3 musimy 
dostarczyć dokument zaświadczający o posiadaniu uprawnień i przynależności do Izby Architektów 
RP. Czy muszą to być oryginały czy możliwe jest także dostarczenie kopii tych dokumentów a jeśli tak, 
to przez kogo kopie powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem?- Czy zapis w rozdziale III 
punkt 2.4 w jakikolwiek sposób nas obowiązuje. 

3. W jaki sposób odbędzie się wypłata nagrody w przypadku nagrodzenia projektu autorstwa 
naszego zespołu?  

Sugerujemy, by nasz pełnomocnik chwili, gdyby nasz projekt został nagrodzony przekazał 
organizatorowi informację o sposobie podziału omawianej kwoty. Jeśli będzie to konieczne, to 
możemy dostarczyć stosowne zobowiązanie na piśmie. 
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Odpowiedź 
 

Zgodnie z punktem 1.1. Regulaminu Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne 
legitymujące się uprawnieniami do projektowania w zakresie architektonicznym bez 
ograniczeń, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, 
posługujące się osobami fizycznymi posiadającymi takie uprawnienia lub podmioty te 
występujące wspólnie i które spełniają wymagania wymienione w punktach 1.2.  i 1.3. 
Regulaminu. 

W Państwa przypadku należy zawiązać zespół, upoważnić architekta posiadającego 
uprawnienia do reprezentowania i złożenia w imieniu zespołu wniosku. Członkowie zespołu 
powinni więc zawrzeć między sobą umowę w której ustalą warunki i zakres współpracy, 
odpowiedzialność, zasady rozliczenia otrzymanych nagród i przeniesienia praw autorskich. 

Regulamin w dwóch miejscach mówi o składaniu kopii dokumentów podpisanych przez 
osobę (pełnomocnika) składającego wniosek. 

Punkt 2.1.2. Regulaminu nie dotyczy osób fizycznych. 

Działając jako zespół, nie polegają Państwo na potencjale osób trzecich, punkt 2.4.1. w 
Państwa przypadku nie obowiązuje. 

 
Pytanie nr 4.  
 
Architekt wchodzący w skład naszego zespołu legitymuje się uprawnieniami do projektowania w 
zakresie architektonicznym bez ograniczeń, jednak nie należy do Izby Architektów RP. Należy 
natomiast do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Czy w takim przypadku nasz zespół zostanie 
zakwalifikowany do konkursu? 
 
Odpowiedź 
 

W zakresie warunków wskazanych w art. 22 ust.1 Ustawy PZP Organizator wymaga, aby 
Uczestnicy Konkursu wykazali, że posiadają uprawnienia do projektowania w zakresie 
architektonicznym bez ograniczeń i byli członkami Izby Architektów RP. W przypadku, gdy 
uczestnicy konkursu wspólnie biorą udział w konkursie, warunki w zakresie posiadania 
uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń 
będą spełnione, gdy wykaże to jeden z Uczestników wspólnie biorących udział w konkursie. 
 
 

Pytanie nr 5.  
 

W pliku "B KPP budowy ZTPO.pdf"  są zamieszczone 2 plansze- rysunek 4.1. Podstawowy schemat 
procesu termicznego przekształcania odpadów i rysunek 4.4. Schemat instalacji do zestalania i 
stabilizacji odpadów podprocesowych. Są one zupełnie nieczytelne, czy można prosić o przesłanie 
tych rysunków w wersji takiej aby można było odczytać napisy? 
 
Odpowiedź 

Organizator posiada wyłącznie rysunki załączone do KPP. Jednak te schematy w bardzo 
dużym uproszczeniu przedstawiają wyłącznie procesy spalania i zestalania i nie rzutują na 
kompozycję architektoniczną budowli. 
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Pytanie nr 6.  
 
W pliku z regulaminem konkursu jest na stroni 42 schemat planu zagospodarowania terenu i 
powiązania funkcjonalne obiektów. Czy zachowując powiązania obiektów można dokonać zmian w 
planie zagospodarowania, np. przesunąć lub obrócić budynki zachowując odpowiednie odległości i 
połączenia funkcjonalne? 
 
Odpowiedź 
 

Można. 
 
Pytanie nr 7.  
 
Szanowni Państwo, w związku z przesłanymi przez Państwa dokumentami dot. Konkursu, 
oraz z programem kompleksu, jaki dotychczas otrzymaliśmy, w celu jak najlepszego 
przygotowania pracy konkursowej, oraz odpowiedzi na wymagania organizatora oraz 
późniejszego użytkownika, prosimy o doprecyzowanie przez Państwa powierzchni 
poszczególnych powierzchni pomieszczeń z programu, gdyż nie znajdujemy nigdzie tej 
informacji (jak to ma normalnie miejsce przy innych tego konkursach architektonicznych). 
Chodzi w szczególności np. o budynek administracyjno socjalny i jego poszczególne 
powierzchnie (hole, pomieszczenia sanitarne, wielkość; pow. biurowe, wielkość, czy otwarte 
przestrzenie, czy zamknięte; pomieszczenia edukacyjne, itd. itp.), budynek technologiczny 
(wielkości pomieszczeń dla obsługi, dyspozytorni, rozdzielni, itp., itd.) oraz pozostałe obiekty. 
W naszym mniemaniu, bez podania przez Państwa tych wielkości czy też udziału 
procentowego w całości obiektu, nie jest możliwe poprawne odpowiedzenie na wymagania 
konkursu, co leży niewątpliwie w interesie Organizatora. 
 
Odpowiedź 
 

W przekazanych materiałach podana jest powierzchnia, kubatura obiektów, 
rozmieszczenie instalacji w poszczególnych budynkach, poziom zatrudnienia (Rozdział 
II pkt. 4). Na tej podstawie autorzy prac mają zaproponować rozwiązania dotyczące 
powierzchni poszczególnych pomieszczeń, czy otwarte przestrzenie czy zamknięte, 
wielkości pomieszczeń dla obsługi, dyspozytorni, rozdzielni, itp. Informacje te są 
punktem wyjścia dla projektowanego Zakładu. 

 
Pytanie nr 8.  
 
Czy układ zagospodarowania działki pokazany na rysunkach i schematach jest niezmienny. 
Jeżeli tak to jaki jest sens oceny urbanistyki w projekcie konkursowym (35%)? 
 
Odpowiedź 
 

Zachowując powiązania obiektów można dokonać zmian w planie zagospodarowania, 
np. przesunąć lub obrócić budynki zachowując odpowiednie odległości i połączenia 
funkcjonalne. 
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Pytanie nr 9.  
 
Czy dopuszczalna jest zmiana konfiguracji obiektów w planie? 
 
Odpowiedź 
 

Patrz Odpowiedź na pytanie nr8. 
 
Pytanie nr 10.  
 
Czy technologia spalarni jest przedmiotem opracowania konkursowego. 
 
Odpowiedź 
 

Nie jest przedmiotem opracowania konkursowego, technologia dla wiedzy 
uczestników jest wyjaśniona w KPP 

 
Pytanie nr 11. 
  
Jaka jest wielkość oczka wodnego na planie: w programie zapisano 100 m2, a na schemacie 
planu  zagospodarowania około 800 m2? 
 
Odpowiedź 
 

Pozostawia się do decyzji uczestników konkursu 
 
Pytanie nr 12.  
 
 Schematy rysunkowe w przekroju nie są tożsame ze schematami w planie: proszę o 
wyjaśnienie jakie elementy technologiczne są na planie za kominami-nie ma takiego 
elementu na przekroju technologii. 
 
Odpowiedź 
 

Proszę o podanie numerów obiektów z przekroju i z planu. Wtedy zostaną 
wątpliwości wyjaśnione. 

 
Pytanie nr 13.  
 
Czy zapis o zabezpieczeniu bunkra przed powodzią jest dalej obowiązujący? 
 
Odpowiedź 
 

Tak. Bunkier na odpady oraz pomieszczenia technologiczne mają być tak 
zaprojektowane, aby w razie przerwania obwałowania nie zostały zalane. 

 
Pytanie nr 14.  
 
W jakim zakresie i czy w ogóle mogą ulec zmianie wymiary budynków i placów w planie i czy 
możliwe jest ich bezpośrednie łączenie. 
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Odpowiedź 
Wymiary budynków są minimalne i odpowiadają elementom technologii urządzeń, 
które się w nich znajdują”. Zakład ma spełniać swoją funkcję użytkową, nie można 
więc dowolnie zmieniać wymiarów budynków i placów (należy zachować ciągłość 
procesu). Rozmieszczenie obiektów ma zoptymalizować  proces spalania i 
zagospodarowania odpadów poprocesowych.  

 
Pytanie nr 15.  
 
Czy określono głębokość maksymalną budowli podziemnych? 
 
Odpowiedź 

 
Nie określono 

 
Pytanie nr 16.  
 
 
Czy układ funkcjonalny przedstawiony na mapach w załączniku nr 8A do regulaminu jest 
wiążący dla przyszłego opracowania, czy zamieścili go Państwo tylko jako przykładowy. Jeśli 
jest wiążący prosimy o opisanie poszczególnych budynków symbolami jak w Koncepcji 
programowo - przestrzennej ZTPOK.  
 
 
Odpowiedź 

Układ funkcjonalny jest wiążący ze względu na układ technologiczny urządzeń 
spalarni. Oznaczenia należy przyjąć jak w regulaminie konkursu. 

 
 
Pytanie nr 17.  
 
Czy należy przedstawić rzuty wszystkich budynków wchodzących w skład ZTPO w skali 1:200, 
czy jedynie rzuty wszystkich kondygnacji budynku administracyjno- socjalnego? W rozdziale 
VI Regulaminu, w pkt. 1.4.1.d) mówi się o rzutach wszystkich kondygnacji budynku 
administracyjnego, natomiast w załączniku nr 7 na planszach 3 i 4 licząc od strony lewej 
pokazano rzut całości ZPTO w skali 1:200. 
 
Odpowiedź 
 

W skali 1:200 rzut wszystkich budynków wchodzących w skład ZPTO. Rzut budynku 
socjalnego dodatkowo z nazwami pomieszczeń, powierzchniami w tabelach 
umieszczonych na planszy. 

 
Pytanie nr 18. 
 
Czy charakterystyczne przekroje, o których mowa w Rozdziale VI, w pkt. 1.4.1.e) mają być 
wykonane w skali 1:20, czy w skali 1:200? Tutaj także występuje niezgodność zapisów 
tekstowych z informacją odnośnie sposobu i zakresu prezentacji zawartą w załączniku nr 7 
do Regulaminu konkursu. 
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Odpowiedź 
 

Omyłkowo napisano 1:20 zamiast 1:200, zapis powinien brzmieć: 
„…Charakterystyczne przekroje, w skali 1:200 oraz dodatkowy przekrój ściany 
zewnętrznej w skali 1:20 i detale elewacji (w skali 1:20)…”  

 
Pytanie nr 19. 
 
Czy wizualizacje o których mowa w Rozdziale VI, pkt. 1.4.1. g) mają pokazywać co najmniej: 
- całość założenia ZTPO z poziomu człowieka od strony głównego wjazdu,  
- całość założenia ZTPO z lotu ptaka z kierunku północno- zachodniego,  
- widok wnętrza sali konferencyjnej w budynku administracyjno- socjalnym?  
Jeżeli nie, proszę o określenie kierunku i wysokości z której ujęcia te mają być przedstawione 
(poziom człowieka/ z lotu ptaka). 
 
Odpowiedź 
 

Minimum to opisane wizualizacje w Rozdziale VI, pkt. 1.4.1. g). Jeśli uczestnik uzna, że 
musi dołożyć więcej wizualizacji, bo inaczej nie będzie poprawnie jego idea 
zrozumiana, może załączyć więcej. Obowiązkowe są trzy powyżej opisane. 

 
Pytanie nr 20.  
 
Czy złożono już wniosek ULICP dla przedsięwzięcia? 
 
 
Odpowiedź 
 

Złożono. Kopia wniosku znajduje się w przesłanych uczestnikom konkursu płycie CD. 
Decyzję właśnie otrzymano. Zostanie ona niezwłocznie rozesłana do uczestników 
konkursu. 

 
Pytanie nr 21.  
 
 
Rozdz. VI Regulaminu konkursu, Pkt 1.4.1.e).: czy w punkcie tym nie pojawił się czasem błąd, 
i nie powinien on brzmieć, w początku zdania: „Charakterystyczne przekroje, w skali 1:200 
(…)” (a nie „ w skali 1:20”, - nie ma nigdzie mowy w tekście o przekrojach w skali 1:200, a są 
one na załączonym układzie plansz). Czy też może taki przekrój w skali 1:200 nie jest w ogóle 
wymagany, i trzeba pokazać 3 przekroje/detale w skali 1:20? 
 
Odpowiedź 
 

Patrz Ad. 18. 
 
Pytanie nr 22. 
 
Rozdz. II Regulaminu konkursu, Pkt 3.7.: co to znaczy, iż należy „zaprojektować teren, układ 
dojść i podjazdów w obszarze bezpośrednio przyległym do ZTPO” – proszę o doprecyzowanie 
tego określenia: - czy chodzi tutaj tylko o część terenu bezpośrednio przyległą do granicy  
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działki z ul. Giedroycia, czy też o inne tereny „bezpośrednio przyległe do ZTPO” (jeżeli tak, to 
jakie, jak wygląda kwestia ich własności, itd.)? 
 
 
Odpowiedź 
 

Najbliższe otoczenie w granicach przedmiotowych działek. 
 
Pytanie nr 23. 
 
Rozdz. II Regulaminu konkursu, Pkt 3.6.: „należy przewidzieć budowę zapasowego 
(awaryjnego) wjazdu i wyjazdu z terenu ZTPO” 
- prosimy o wskazanie jego najlepszej/możliwej lokalizacji, która z pozostałych ulic/dróg w 
okolicy terenu ZTPO jest odpowiednia do ruchu samochodów ciężarowych, oraz czy żadna z 
nich nie ulegnie likwidacji podczas powstawania ZTPO oraz trasy obwodnicy S7?  
- jeżeli ma to jednak być wjazd i wyjazd zapasowy od ul. Giedroycia, to czy czasem jego 
projektowanie nie mija się z celem, i nie będzie po prostu dublowaniem wjazdu głównego? 
 
Odpowiedź 
 

 Awaryjny wyjazd ma wychodzić na ul. Giedroycia (może na przeciwległym końcu 
działki). Odpady dostarczane będą S7, ul. Igołomską i ul. Giedroycia. Nie przewiduje 
się likwidacji dróg lokalnych w związku z budową S7. 
 

Pytanie nr 24.  
 
Dokument „B KPP budowy ZTPO.pdf”, Pkt 4.5. (str. 46, na górze) „Zarówno plac przyjęcia jak i 
sezonowania [żużla] będą obudowane z trzech stron ścianami” - przy takim doprecyzowaniu 
wyglądu tych obiektów przez Organizatora, prosimy o dookreślenie, których ze ścian, ze 
względów technologicznych zapewne, mają one nie mieć – czy tej np. na granicy pomiędzy 
tymi obiektami? 
 
 
Odpowiedź 
 

Zabudowanie placów ścianami ma zabezpieczyć sezonowany żużel przed 
rozprzestrzenianiem się go na teren zakładu w wyniku działania wiatru i deszczu. 
Zabezpieczenia te nie mogą powodować utrudnień w procesie waloryzacji żużli. 

 
Pytanie nr 25. 
 
Czy Zamawiający dysponuje angielską wersją Regulaminu Konkursu – a zwłaszcza częścią 
opisującą technologię obiektu? 
 
Odpowiedź 
 

Nie dysponuje. 
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Pytanie nr 26. 
 
 
W regulaminie konkursu w punkcie 1.4.1 jest informacja dotycząca części graficznej- dotyczy 
przedstawienia rzutów budynku administracyjno- socjalnego w skali 1:200 (po wrysowaniu 
tego budynku w skali 1:200 zajmuje on zaledwie niewielką część planszy i jest mało czytelny). 
Tymczasem na schematach plansz widać rzuty wszystkich budynków włącznie z głównym 
budynkiem technologicznym. Pytanie brzmi: Czy wymagany jest rzut budynku 
technologicznego i czy można pokazać budynek administracyjny w skali 1:100. 
 
 
Odpowiedź 
 

Wymagane są rzuty wszystkich budynków w skali 1:200. Patrz również Ad. 17. 
 
Pytanie nr 27 
. 
Pytanie dotyczące Załącznika nr 5 do Regulaminu Konkursu: 
Załączony schemat lokalizacyjny definiuje układ drogowy oraz położenie i orientację 
poszczególnych obiektów na terenie opracowania. Czym uwarunkowana jest przedstawiona 
w materiałach konkursowych lokalizacja obiektów jest i w jakim stopniu jest wiążąca dla 
uczestników konkursu (np. czy była podstawą wystąpienia o urzędowe decyzje, które nie 
będą aktualizowane)? Czy zmiana lokalizacji obiektów kompleksu spalarni zostanie uznana za 
naruszenie zasad konkursu, czy też Zamawiający przedstawił jedynie przykładowy schemat 
pokazujący wielkości obiektów i ich funkcjonalne powiązania oraz ich możliwy układ w planie 
zagospodarowania?? 
 
Odpowiedź 
 

Patrz odpowiedzi na pytania 23 i 24 
 
Pytanie nr 28. 
 
Pytanie dotyczące pkt 4.3 Regulaminu konkursu: 
Czy sformułowanie “przewidywane wymiary: długość/szerokość minimalna” - zwłaszcza w 
stosunku do powierzchni nie wynikających z gabarytów urządzeń technologicznych (jak np. 
place przyjęcia/składowania żużla) – oznacza, że powierzchnia obiektu musi zawrzeć w sobie 
prostokąt o podanych wymiarach? 
Czy dopuszcza się też inne kształtowanie tych obiektów, przy zachowaniu ich pełnej 
funkcjonalności (pojemność obszaru składowania itd.)? 
 
Odpowiedź 
 

Patrz odpowiedzi na pytania 23 i 24 
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Pytanie nr 29. 
 
W regulaminie konkursu, załącznik nr 7 pokazuje układ plansz konkursowych z wrysowanym 
układem budynków, elewacji itd. Czy oznacza to, że oprócz wymogu 8 plansz w układzie 
poziomym, uczestnicy konkursu muszą trzymać się układu rysunków na planszach i czy 
zaprojektowanie innego ułożenia wiązać się będzie z odrzuceniem pracy ze względu na nie 
spełnienie wymogów formalnych regulaminu konkursu?” 
 
Odpowiedź 
 

Układ rysunków znajdujący się na schemacie plansz pozwolił jedynie na sprawdzenie, 
jaka ilość plansz potrzebna jest uczestnikom konkursu, by mogli w czytelny sposób 
zmieścić rysunki w wymaganej skali na 8 planszach w układzie poziomym. Wymagany 
jest układ plansz poziomy i maksymalna ilość plansz 8. Układ rysunków, renderów i 
pozostałych informacji, które muszą znaleźć się na planszach (poza sześciocyfrowym 
numerem rozpoznawczym), zgodnie z rozdziałem VI regulaminu konkursu, 
pozostawia się do decyzji uczestnikom konkursu. 

 
 
Pytanie nr 30. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 28 nie może być uzasadniona jako odnośnik do pytań nr 23 i 24, 
które dotyczą innych zagadnień. Nadal pytamy, czy dopuszcza się inne kształtowanie 
obiektów takich jak place przyjęcia/składowania żużla, przy zachowaniu ich pełnej 
funkcjonalności (pojemność obszaru składowania itd.) od tego, które zostało opisane 
poprzez „długość/szerokość minimalna” w Regulaminie?  
 
Odpowiedź 
 

Dopuszczamy inne rozmieszczenie budynków przy zachowaniu ich funkcji, 
minimalnych gabarytów i powiązań wynikających z zastosowanej technologii.  

 
 
Pytanie nr 31. 
 
 
Ponawiamy pytanie, którego nie znaleźliśmy w wykazie przesłanym dziś przez 
Zamawiającego (pytanie skierowane przez nas w dniu 04/10/2010): Czy Zamawiający pod 
pojęciem "podanie maksymalnego planowanego kosztu realizacji" rozumie wyłącznie 
bezpośrednie koszty budowy ZTPO czy też w wycenie mają zostać ujęte orientacyjne 
koszty projektowania, nadzoru nad realizacją, wyposażenia i uruchomienia Zakładu?  
 
Odpowiedź 
 

Chodzi o całkowity koszt realizacji inwestycji. 
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Pytanie nr 32. 
 
Czy Uczestniczy otrzymają tekst Decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych 
przedsięwzięcia z dnia 21.06.2010 znak: WS.04.WM.7627-484/09 przywołaną w Decyzji o 
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w Regulaminie konkursu?  
 
Odpowiedź 
 

W załączeniu przesyłamy zeskanowany tekst decyzji. 
 
 
Pytanie nr 33. 
 
Czy nowe wysokości maksymalne poszczególnych obiektów są obowiązujące w opracowaniu 
konkursowym ? ( sądzimy że trochę za późno one do nas dotarły). 
 
 
Odpowiedź 
 

Domniemujemy, że autor pytania za nowe wysokości maksymalne uznał te 
wymienione w decyzji ULICP. Na potrzeby konkursu w dalszym ciągu obowiązujące są 
wysokości podane w regulaminie konkursu i jego załącznikach (eg. KPP). 

 
 
Pytanie nr 34. 
 
Czy na schematach rzutów budynku technologicznego opis pod nr 7 - kominy jest 
prawidłowy? (w schemacie technologii między kotłem a filtrami workoymi jest reaktor). 
 
Odpowiedź 
 

Schemat jest rysunkiem poglądowym i nie przedstawia wszystkich urządzeń 
wchodzących w skład linii technologicznej. 

 
Pytanie nr 35. 
Zauważyliśmy rozbieżność pomiędzy częścią tekstową a rysunkową dostarczonych 
materiałów, chodzi o rzędne wysokości terenu: 
W dokumencie "B KPP budowy ZTPO.pdf" punkt 3.2.2. Ukształtowanie terenu (Rozdział pt. 
"Istniejące Zagospodarowanie terenu") są podane "rzędne niwelacyjne" terenu które 
"wynoszą między 199,1 (obszar centralny terenu) - 200,0 m n.p.m. (obszar południowy 
terenu)."  
Punkt 3.2.4.2. Warunki hydrogeologiczne "B KPP budowy ZTPO.pdf" mówi o lustrze wody 
(strona 21, nad tabelą 3.4), które znajduje się na wysokości 198,5-198,1 m n.p.m. czyli 
odpowiednio w strefie głębokości 0,6 do 1,7 m p.p.t. - z czego wynika, iż rzędna istniejącego 
poziomu terenu jest także w okolicach 199-200 m n.p.m. 
Natomiast na załącznikach graficznych "mapa sytuacyjno-wysokościowa" (w katalogu A+G 
przekazanych materiałów konkursowych) są opisane rzędne na terenie działki w przedziale 
od ok.195,62 m n.p.m. do ok.197,31 m n.p.m. 
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Odpowiedź 
 

Należy wykorzystać wysokości podane na mapach. 
 
 
Pytanie nr 36. 
Czy wykonawca na etapie składania prac konkursowych może zmienić skład zespołu 
autorskiego podany na etapie prekwalifikacji? 
 
Odpowiedź 
 

Może. 
 
 
Pytanie nr 37. 
 
Czy wykonawca na etapie składania prac konkursowych może poszerzyć skład zespołu 
autorskiego podany na etapie prekwalifikacji o dodatkowych architektów? 
 
Odpowiedź 
 

Może. 
 

 
 
 
Treść wyjaśnień stanowi integralną część Regulaminu Konkursu. 
 


