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WYJAŚNIENIA TREŚCI REGULAMINU KONKURSU 
 

 
Dotyczy:  Konkursu architektonicznego na koncepcję zagospodarowania byłego targowiska Flora 

w Jeleniej Górze. 
                  Nr nadany przez Zamawiającego: RZ.271.85.2022.  
 
 
 
Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień 
Publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), zwanej dalej u.p.z.p., Zamawiający informuje, 
że wpłynęły zapytania o następującej treści: 
 
PYTANIE NR 3 
Udostępniona przez Państwa mapa zasadnicza jest materiałem zawierającym bardzo mało informacji. 
W związku z faktem, iż w na tym obszarze występuje spadek terenu, kluczowe są linie hipsometryczne wraz 
z rzędnymi. Dla zwiększenia jakości opracowań konkursowych potrzebne byłyby także granice ulic 
i chodników, tak by można było precyzyjniej zbudować relację nowego projektu z przyległymi ulicami. Tego 
typu materiały nie są ogólnodostępne na żadnym z geoportali, a bez tych danych opracowanie projektów 
będzie znacząco utrudnione. Prosimy o udostępnienie materiałów do pracy o wyższej szczegółowości. 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 3 
Zamawiający informuje, iż spadek terenu jest niewielki - na potrzeby opracowania konkursowego można 
przyjąć, że obszar opracowania jest płaski.  
Zamawiający w odpowiedzi na pytanie nr 2 („Wyjaśnienia treści Regulaminu konkursu” z dnia 21.11.2022 r.) 
udostępnił link do mapy terenu (wyłącznie jako materiał pomocniczy). 
 
PYTANIE NR 4 
Czy jest szansa, że Organizator udostępni dodatkowe materiały np. model 3D terenu i/lub 
otoczenia/zabudowy? To pozwoliłoby lepiej zrozumieć kontekst i przyspieszyłoby prace na projektem. 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 4 
Zamawiający informuje, iż nie dysponuje ww. materiałami poza mapą, której link udostępnił na stronie 
prowadzonego konkursu. 
 
PYTANIE NR 5 
Ogłoszenie wyników wniosków nastąpi 09.12.2022, natomiast ostateczne złożenie prac 07.02.2023. Biorąc 
pod uwagę zakres projektu i cel konkursu jest to o co najmniej połowę zbyt mała ilość czasu na 
przygotowanie projektów konkursowych. Tak krótkie terminy grożą tym, że w konkursie weźmie udział mała 
ilość projektów i większość z nich będzie niedopracowana. Czy brana jest pod uwagę możliwość 
przesunięcia terminu złożenia projektów np. o miesiąc? 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 5 
Zamawiający informuje, iż nie przewiduje przedłużenia czasu przeznaczonego na przygotowanie Pracy 
Konkursowej, podkreślając jednocześnie, że nie oczekuje opracowania o wysokim poziomie szczegółowości, 
zwłaszcza w części ideowej Konkursu. 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią Regulaminu Konkursu i będą 
wiążące przy składaniu wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie. Pozostałe warunki nie ulegają 
zmianie. 
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