GŁÓWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

Warszawa, 7 grudnia 2021 r.

znak sprawy: BAF.260.9.2021

Wszyscy Uczestnicy
Konkursu

Dotyczy:

dwuetapowego konkursu realizacyjnego na projekt koncepcyjny
domu jednorodzinnego o powierzchni zabudowy do 70 metrów
kwadratowych.

W związku z wnioskami Uczestników Konkursu dotyczącymi wyjaśnienia treści
Regulaminu konkursu, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, udziela poniższych
wyjaśnień.
Pytanie 1:
Mam pytanie odnośnie punktu 2.2 c regulaminu konkursu. Co oznacza wymóg
2 charakterystyczne przekroje dla terenu opracowania konkursowego uwzględniające
najbardziej charakterystyczne wnętrza budynku skali 1:50. Czy chodzi tu o przekrój
przez sam budynek czy przez budynek wraz z terenem działki. Jeśli przez sam
budynek to skala 1:50 jest możliwa do zachowania , jeśli przez budynek wraz
z terenem działki w skali 1:50 nie jest to możliwe.
Odpowiedź:
Charakterystyczne przekroje wskazane w punkcie 2.2. lit. c. Rozdziału VI Regulaminu
konkursu nie muszą obejmować swoim zakresem terenu całej działki budowlanej,
wystarczające jest zawarcie w części graficznej Pracy konkursowej minimum
2 przekrojów budynku uwzględniających najbardziej charakterystyczne wnętrza tego
budynku – w skali 1:50.
Pytanie 2:
Mam pytanie czy praca konkursowa i architektura budynku w niej przedstawiona musi
powielać 1:1 opracowanie studialne czy też możliwe są zmiany w architekturze i praca
konkursowa jest rozpatrywana zupełnie niezależnie od złożonego wcześniej
opracowania studialnego. Jeśli tak to rozumiem, że także w pracy konkursowej można
umieścić w takim razie np. ideogramy które były myślą przewodnią w opracowaniu
studialnym.
Odpowiedź:
Praca konkursowa może stanowić zarówno dopełnienie jak i twórcze rozwinięcie idei
przedstawionej w Opracowaniu studialnym.
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Pytanie 3:
3.2. "Bezwzględnie nie można opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym
plików z częścią graficzną i częścią opisową Pracy konkursowej oraz pliku ze zdjęciami
makiety pod rygorem wykluczenia Uczestnika z Konkursu." Szanowni Państwo,
uprzejmie proszę o wyjaśnienie i doprecyzowanie terminu "plik ze zdjęciami makiety"
- jakiej makiety? Czy to jest dodatkowa część do przygotowania, oprócz części
opisowej oraz części graficznej?
Odpowiedź:
Regulamin konkursu nie wymaga, aby którakolwiek z części Pracy konkursowej
zawierała makietę lub jej zdjęcia. Tak więc nie należy przygotowywać makiety
ani przesyłać zdjęć makiety.

Z poważaniem,
Z upoważnienia
DYREKTOR GENERALNY
GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO
MICHAŁ WIDELSKI
(dokument podpisany elektronicznie)

ul. Krucza 38/42
00-926 Warszawa

tel. 22 661-80-09, 22 661-80-10

