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Zestaw odpowiedzi nr 1 

Pytania i odpowiedzi są numerowane w sposób ciągły w kolejności w jakiej są przesyłane do Organizatora Konkursu. 

Dotyczy konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zabudowy i zagospodarowania 

części terenu Toru Wyścigów Konnych Służewiec przy al. Wyścigowej w Warszawie, polegającej na 

zaprojektowaniu budynku o funkcji biurowej z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną. Teren 

inwestycji obejmuje części działek nr 33/6, 35 i 36 z obrębu 1-08-15 (kubatura) oraz części działek nr ew. 35, 

10/1 i 10/2 z obrębu 1-08-16 i część działki nr ew. 36 z obrębu 1-08-15 (rozszerzenie pod wjazdy i przebudowę 

sieci) – położone przy al. Wyścigowej w dzielnicy Ursynów w Warszawie. 

W związku z ogłoszeniem ww. postępowania Organizator Konkursu otrzymał następującą prośbę od podmiotu 

potencjalnie zainteresowanego udziałem w postępowaniu: 

 

Pyt. nr 1 

Czy możliwe jest przekazanie załączników do Regulaminu Konkursu w wersji edytowanej (word)? 

Odp. nr 1 

Organizator Konkursu informuje, że załączniki zostały udostępnione na stronie internetowej wraz z opublikowaniem 

niniejszych pytań i odpowiedzi, z zastrzeżeniem, że niedopuszczane jest edytowanie treści załączników, a jedynie 

uzupełnienie ich w miejscach przeznaczonych do edycji przez Uczestnika Konkursu (Załącznik 1). 

 

Pyt. nr 2 

Czy możliwe jest otrzymanie decyzji o warunkach zabudowy nr 139/URN/MOK/11 z 29.07.2011 r. oraz program 

budynku/wytycznych przed złożeniem przez Uczestników wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie? 

Z regulaminu wynika, że powyższe udostępnione będą dopiero po zawiadomieniu Uczestników o dopuszczeniu 

do udziału w Konkursie. Z punktu widzenia potencjalnego Uczestnika wybrana forma jest nieadekwatna, ponieważ 

wymagane jest od Uczestnika złożenie wniosku z załącznikami bez wiedzy jakie są założenia Organizatora 

w odniesieniu do oczekiwanego obiektu. Prosimy o udostępnienie decyzji o warunkach zabudowy nr 139/URN/MOK/11 

z 29.07.2011 r. oraz programu budynku/wytycznych/Client Brief-u. 

Odp. nr 2 

Organizator Konkursu informuje, że przedmiotowa decyzja została udostępniona na stronie internetowej wraz 

z opublikowaniem niniejszych pytań i odpowiedzi. Większość wytycznych została ujęta w Rozdziale II pkt. 8, zaś 

podstawowe parametry inwestycji wynikają z decyzji o warunkach zabudowy. Jeśli zajdzie potrzeba przekazania 

Uczestnikom Konkursu kolejnych wytycznych, zostaną one podane do wiadomości w kolejnym etapie Konkursu 

(Załącznik 2) 
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Pyt. nr 3 

Jaka jest definicja "biurowców typu A" wg PHN? Proszę o bardziej jednoznaczne określenie jakiego doświadczenia 

państwo wymagają w projektowaniu „biurowców klasy A” – najlepiej w odniesieniu do jakiejś ogólnej klasyfikacji 

np. Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB). 

Odp. nr 3 

Organizator Konkursu informuje, że pod pojęciem budynków biurowych klasy A mieszczą się takie obiekty, które 

spełniają przynajmniej 17 z 20 kryteriów standardu w zakresie jakości budynku (12 obowiązkowych i 5 dodatkowych) 

określonych w publikacji „MODERN OFFICE STANDARDS POLSKA” autorstwa Rolfe Judd Architecture i CBRE 

udostępnionej wraz z opublikowaniem niniejszych pytań i odpowiedzi. Klasa zrealizowanego budynku musi być 

potwierdzona w przedstawionych referencjach (Załącznik 3). 

 

Pyt. nr 4 

Bardzo proszę o informację/odpowiedź, czy na etapie składania wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie 

istnieje możliwość złożenia oświadczenia przez osobę uprawnioną o niezaleganiu z podatkami i składkami ZUS. 

Właściwe dokumenty zostaną dostarczone w przypadku dopuszczenia do udziału w Konkursie. 

Odp. nr 4 

Organizator Konkursu informuje, że istnieje możliwość złożenia oświadczenia przez osobę uprawnioną o niezaleganiu 

z podatkami i składkami ZUS pod warunkiem, że właściwe zaświadczenie zostanie dostarczone do dnia 10 maja 2019 

roku. 

 

Pyt. nr 5 

Czy Inwestor udostępni decyzję Prezydenta m.st. Warszawy o warunkach zabudowy Nr 139/URN/MOK/11 

z dnia 29.07.2011 roku? 

Odp. nr 5 

Organizator Konkursu informuje, że przedmiotowa decyzja została udostępniona na stronie internetowej wraz 

z opublikowaniem niniejszych pytań i odpowiedzi. 

 

Pyt. nr 6 

Czy Inwestor udostępni mapę archiwalną w wersji cyfrowej? 

Odp. nr 6 

Organizator Konkursu informuje, że przedmiotowa mapa zostanie udostępniona Uczestnikom zakwalifikowanym do II 

etapu Konkursu, zgodnie z punktem 3.5. Regulaminu Konkursu. 
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Pyt. nr 7 

Czy Inwestor udostępni wyniki badań geologicznych? 

Odp. nr 7 

Organizator Konkursu informuje, że pozostałe materiały, w tym także wstępne badania gruntu zostaną udostępnione 

Uczestnikom zakwalifikowanym do II etapu Konkursu. 

 

Pyt. nr 8 

Czy zapis w zakresie pkt 12.1 b) spełni realizacja jednego projektu wielobranżowego o powierzchni 21.000,0 m2 

i dwóch o łącznej powierzchni 17.800,0 m2 w rozbiciu na (15.000 m2 i 2.800 m2) wszystkie obiekty biurowe klasy A. 

Odp. nr 8 

Organizator Konkursu informuje, że uczestnik, który przedstawi wiedzę i doświadczenie we wskazanym w pytaniu 

zakresie, nie spełni warunków udziału w Konkursie. 


