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Uczestnicy Konkursu zakwalifikowani do I etapu 

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 w związku z art. 341 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, Zamawiający przekazuje treść pytania, które wpłynęło od Uczestnika Konkursu 

wraz z odpowiedzią w Konkursie na koncepcję urbanistyczną zagospodarowania stadionu 

im. Edmunda Szyca i terenów przyległych w Poznaniu. 

Pytanie 1: 

Czy możliwe byłoby podanie kilku rzędnych korony stadionu? Czy istnieje jakakolwiek 

dokumentacja rysunkowa stadionu poza mapą? uwzględniająca modernizację, którą stadion 

przeszedł w 1974 r. w szczególności tunel wjazdowy od strony wschodniej oraz zabudowa od 

strony zachodniej, brama południowa; jeśli tak czy możliwe byłoby ich udostępnienie? 

Odpowiedź: 

Organizator udostępnia plik o nazwie: „Punkty wysokościowe (.dwg)” z punktami 

wysokościowymi dla terenu opracowania konkursowego. Podczas kwerendy w archiwum 

Urzędu Miasta Poznania nie odnaleziono dokumentacji projektowej stadionu z lat 70-tych 

ani lat późniejszych. 

Pytanie 2: 

Czy organizator mógłby wyznaczyć dodatkowy termin w styczniu 2023 r. na wizję lokalną 

Stadionu wraz ze spotkaniem z Organizatorem? 

Odpowiedź: 

Organizator może udostępnić obiekt stadionu i umożliwić dodatkową wizję stadionu.  

Nie przewiduje się kolejnego spotkania z Organizatorem. Wyznacza się dodatkową wizję 

stadionu w dniu: 27.01.2023 r. o godz. 13:00. Wejście na stadion możliwy będzie bramą 

południową, od strony budynku pływalni POSiR, przy ul. Spychalskiego 34. 

Pytanie 3: 

Kiedy zostaną udostępnione odpowiedzi na pytania, które zostały zadane podczas spotkania 

z przedstawicielami Zamawiającego w dniu 10.01.2023? Zgodnie z informacją podczas 

spotkania odpowiedzi miały zostać opublikowane. 

Odpowiedź: 

Odpowiedzi na pytania zadane podczas spotkania z Organizatorem zostały zamieszczone  

na stronie internetowej prowadzonego konkursu niezwłocznie po uzyskaniu wyjaśnień  

od jednostek miejskich.  

http://www.poznan.pl/
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Pytanie 4: 

W punkcie 12.4. Regulaminu Konkursu "Format opracowania studialnego składanego w I 

etapie Konkursu" jest napisane, że część graficzna winna być przedstawiona na 2-3 stronach 

formatu A3 w układzie poziomym; czy jeśli uczestnik przedstawi zakres graficzny na więcej 

niż 3 stronach formatu A3, czy to będzie oznaczać niespełnienie regulaminu i dyskwalifikację 

pracy? 

Odpowiedź: 

Organizator oczekuje przedstawienia części graficznej opracowania studialnego na 

maksymalnie trzech stronach A3. Przedstawienie zakresu graficznego na więcej niż 

3 stronach formatu A3 będzie oznaczać niespełnienie wymagań Regulaminu. 

Dyrektor Biura Zamówień Publicznych 
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