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    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:
Prosimy o określenie i podanie, oprócz wymienionej w regulaminie konkursu  
powierzchni zabudowy ("do 70 m2") pozostałych podstawowych parametrów tego 
domu, w szczególności: 
- powierzchnia użytkowa netto 
- powierzchnia całkowita 
- kubatura 
- ilość kondygnacji 
Odpowiedź na pytanie:
Przedmiot Konkursu oraz założenia i wytyczne do Konkursu zostały opisane w punkcie 
1. Rozdziału II Regulaminu konkursu. Wskazano tam m.in., że projekt koncepcyjny, 
będący przedmiotem Konkursu, ma dotyczyć wolno stojącego, nie więcej niż 
dwukondygnacyjnego, budynku mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni 
zabudowy do 70 m2. Dom ma być przeznaczony dla czteroosobowej rodziny i spełniać 
współczesne oczekiwania użytkowe. Określenie pozostałych parametrów budynku 
zostało pozostawione do uznania Uczestników konkursu, którzy powinni wziąć pod 
uwagę kryteria oceny Opracowań studialnych określone w punkcie 1. Rozdziału V 
Regulaminu konkursu, a także kryteria oceny Prac konkursowych określone w punkcie 
1. Rozdziału VII Regulaminu konkursu.

Pytanie:
Jak rozumieć pkt 2.2 regulaminu: 
"2.2. Część graficzna (plansza) powinna zawierać (bez wymiarów): 
e. Wizualizacja" 
Sformułowanie "wizualizacja" zostało użyte w liczbie pojedynczej, czy oznacza to, 
że na planszy umieścić można maksymalnie 1 wizualizację budynku? 
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Odpowiedź na pytanie: 
W części graficznej opracowania studialnego może być umieszczona więcej niż jedna 
wizualizacja, ale nie jest to obowiązkowe. Zgodnie z punktem 2.2. lit. f. Rozdziału IV 
Regulaminu konkursu, w części graficznej opracowania studialnego mogą zostać 
podane także inne informacje, które Uczestnik konkursu chce przedstawić na Etapie I 
Konkursu, istotne z punktu widzenia kryteriów oceny opracowań studialnych.

    Z poważaniem,

                                                  Z upoważnienia
  DYREKTOR GENERALNY
                                                GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO
                                                                               MICHAŁ WIDELSKI
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