
 

 
                                                                                                                   

PYTANIA I ODPOWIEDZI  DOT. REGULAMINU 
KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO 

NA OSIEDLU EUROPEJSKIEJ STOLICY KULTURY NOWE
 
 
PYTANIE 1. 
Proszę o weryfikację informacji dotycz
opracowaniem konkursowym. 
 
ODPOWIEDZ: Obowi ązujący plan dla osiedla Nowe Zerniki to:
MPZP nr 476 Trasa Targowa (XXXI/703/12)  z zapisem: § 23.
-----------------------------------------------------------------------------------
PYTANIE 2. 
Jaki jest termin składania prac konkursowych 28.10.2016 czy 10.11.2016?
 
ODPOWIEDZ: Prace konkursowe nale
Polskich Oddział Wrocław  
Rynek-Ratusz 25,50- 101 Wrocław, 
w terminie do 10.11.2016 w godzinach 10.00
------------------------------------------------------------------------------------------------------
PYTANIE 3. 
 Czy cześć graficzna ma składać
 
ODPOWIEDZ: Część graficzna ma składa
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PYTANIE 4. 
Chciałbym się dowiedzieć czy w skład zespołu bior
osoba posiadająca uprawnienia projektowe oraz czy w konkursie mog
 
ODPOWIEDZ: Konkurs jest otwarty. Nie wymaga sie upr awnie
konkursu mog ą być równie ż studenci.
 

 
 
 
 
 
 
 

                                            
 

                  
                                                                                                                   Wrocław, 

 

 

 

 

 

DOT. REGULAMINU KONKURSU STUDIALNEGO NA OPRACOWANIE 
KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO -URBANISTYCZNEJ KOŚCIOŁA RZYMSKO

NA OSIEDLU EUROPEJSKIEJ STOLICY KULTURY NOWEŻERNIKI WE WROCŁAWIU

 informacji dotyczącej obowiązującego MPZP dla terenu obj
 

ący plan dla osiedla Nowe Zerniki to:  
MPZP nr 476 Trasa Targowa (XXXI/703/12)  z zapisem: § 23. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jaki jest termin składania prac konkursowych 28.10.2016 czy 10.11.2016? 

Prace konkursowe nale ży składa ć w siedzibie  Stowarzyszenia Architektów 

101 Wrocław,  
w terminie do 10.11.2016 w godzinach 10.00 -16.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------------

ać się z 1 planszy 70x100 cm, czy z kilku plansz (2, wi

 graficzna ma składa ć się max. z 2 plansz w form a
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 czy w skład zespołu biorącego udział w konkursie musi nale
ca uprawnienia projektowe oraz czy w konkursie mogą brać

ODPOWIEDZ: Konkurs jest otwarty. Nie wymaga sie upr awnień proje ktowych. Uczestnikami 
ż studenci.  
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Wrocław, 07.10.2016 

KONKURSU STUDIALNEGO NA OPRACOWANIE 
CIOŁA RZYMSKO-KATOLICKIEGO 

ERNIKI WE WROCŁAWIU 

cego MPZP dla terenu objętego 

-------------------------------------------------- 

 

Stowarzyszenia Architektów 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 z 1 planszy 70x100 cm, czy z kilku plansz (2, więcej)? 

acie 70x100 cm  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

cego udział w konkursie musi należeć  
 brać udział studenci. 

ktowych. Uczestnikami 



 

 
 
 
PYTANIE 5. 
Pytanie moje jest następujące: w regulaminie konkursu 
terminie należy złożyć załączniki nr 1 i 2 (opisano za to co i kiedy zrobi
zatem mam owe 2 załączniki dostarczy
kopercie, czy może razem z całym projektem dopiero?
 
ODPOWIEDZ: Do pracy konkursowej nale
W kopercie nr 1 nale ży umie ś
Konkursu o spełnieniu wymaga
udzieleniu licencji) ,  
W kopercie nr 2 (z dopiskiem „karta identyfikacyjna ”) nale
karty identyfikacyjnej dla pracy konkursowej wraz z  kart
Obie koperty nale ży zło żyć wraz z praca konkursow
Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Wrocław , Rynek Ratusz 25, 50
Brak jednego z zał ączników b ę
podlegaj ącej ocenie) 
--------------------------------------------------------
PYTANIE 6. 
Czy wzór oświadczenia o prawach autorskich oraz o udzieleniu licencji  b
wyłącznie od laureatów - po przekazaniu im informacji o nagrodzie?
 
ODPOWIEDZ: Wzór oświadczenia o prawach autorskich oraz o udzieleniu l icencji wymagany 
jest od wszystkich uczestników konkursu i musi by
załacznikami i prac ą konkursow
------------------------------------------------------------------------------------------------------
PYTANIE 7. 
Wg jakiego wzoru należy sporzą
 
ODPOWIEDZ: Kart ę identyfikacyjn
Załączniku nr 3  do Regulaminu Konkursu.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
PYTANIE 8. 
 W nawiązaniu do konkursu Studialnego jest 
architektonicznej kościoła  wyznania rzymsko
osiedla Europejskiej Stolicy Kultury Nowe 
wymagany jest wniosek zgłoszeni
 
ODPOWIEDZ: W konkursie nie jest wymagany wniosek zgłoszeniowy (wniosek o 
dopuszczenie).  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 

                                            
 

ące: w regulaminie konkursu nie określono w jaki sposób i w jakim 
czniki nr 1 i 2 (opisano za to co i kiedy zrobić z zał

czniki dostarczyć osobno, przed złożeniem pracy (do kiedy?), w jakiej
z całym projektem dopiero? 

Do pracy konkursowej nale ży doł ączyć 2 koperty –  
y umie ścić: Załącznik nr 1 i nr 2 (wzór o świadczenia Uczestnika 

Konkursu o spełnieniu wymaga ń i wzór o świadczenia o prawach autorskich oraz o 

W kopercie nr 2 (z dopiskiem „karta identyfikacyjna ”) nale ży umie ścić  Zał
karty identyfikacyjnej dla pracy konkursowej wraz z  kart ą autorsk ą.  

ć wraz z praca konkursow ą do dnia 10.11.2016 w si
Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Wrocław , Rynek Ratusz 25, 50

czników b ędzie podstaw ą do zakwalifikowania pracy do grupy N (nie 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

wiadczenia o prawach autorskich oraz o udzieleniu licencji  będzie  wymagany 
po przekazaniu im informacji o nagrodzie?         

wiadczenia o prawach autorskich oraz o udzieleniu l icencji wymagany 
jest od wszystkich uczestników konkursu i musi by ć dostarczony wraz z pozostałymi 

 konkursow ą do dnia 10.11.2016. Patrz odpowied ź na pytanie nr 5.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

y sporządzić Kartę identyfikacyjną? 

 identyfikacyjn ą należy sporz ądzić według wzoru okre
czniku nr 3  do Regulaminu Konkursu.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------

zaniu do konkursu Studialnego jest opracowanie koncepcji urbanistyczno 
wyznania rzymsko-katolickiego dla lokalnej społeczno

osiedla Europejskiej Stolicy Kultury Nowe Żerniki  we Wrocławiu, proszę o sprecyzowanie czy 
wymagany jest wniosek zgłoszeniowy do uczestnictwa w konkursie?   

W konkursie nie jest wymagany wniosek zgłoszeniowy (wniosek o 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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lono w jaki sposób i w jakim 
 z załącznikiem nr 3). Czy 

eniem pracy (do kiedy?), w jakiejś 

wiadczenia Uczestnika 
wiadczenia o prawach autorskich oraz o 

ścić  Załącznik nr 3 –wzór 

 do dnia 10.11.2016 w si edzibie 
Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Wrocław , Rynek Ratusz 25, 50 -101 Wrocław. 

 do zakwalifikowania pracy do grupy N (nie 

----------------------------------------------------------------------------- 

ędzie  wymagany 

wiadczenia o prawach autorskich oraz o udzieleniu l icencji wymagany 
 dostarczony wraz z pozostałymi 

 do dnia 10.11.2016. Patrz odpowied ź na pytanie nr 5.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

według wzoru okre ślonego w   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

opracowanie koncepcji urbanistyczno - 
katolickiego dla lokalnej społeczności na terenie 

ę o sprecyzowanie czy 

W konkursie nie jest wymagany wniosek zgłoszeniowy (wniosek o 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



 

 
 
PYTANIE 9. 
Czy przewiduje się wstępną kwalifikacj
 
ODPOWIEDZ: Regulamin konkursu nie przewiduje wst
konkursu.  

 
PYTANIE 10. 
Zwracam się z pytaniem o wymagania dotycz
oznacza otwarcie konkursu równie
Treść punktu 7 sugeruje, że nie s
"1.  posiadam/posiadamy niezbę
technicznym, a także pracownikami zdolnymi do wykonania pracy konkursowej",
który sprawia wrażenie skierowania do praktykuj
 
ODPOWIEDZ: Zmieniono tre ść

 
PYTANIE 11. 
Punkt 10.4. wspomina o ,,2 aksonometriach zgodnie z zaznaczeniem na
schemacie". W załączniku graficznym s
perspektyw. Proszę o określenie czy chodzi o aksonometrie czy o perspektywy
i ile ich jest. 
 
ODPOWIEDZ:  
 
Należy wykona ć: 
       - 2 Aksonometrie (zgodnie z zaznaczeniem na schemacie
punktów uj ęć), 

- co najmniej 2 perspektywy z poziomu człowieka stoj
charakterystycznych elementów koncepcji oraz zagosp odarowania terenu (w tym 1 
perspektyw ę zgodnie z zaznaczeniem na schemacie
opcjonalnie z djęcia modelu
- Perspektywy (wewn ątrz/zewn
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
 

ą kwalifikację uczestników konkursu?  

Regulamin konkursu nie przewiduje wst ępnej kwalifikacji uczestników 

 z pytaniem o wymagania dotyczące uczestników konkursu, czy 
oznacza otwarcie konkursu również dla studentów? 

e nie są wykluczeni, lecz załącznik 1 wymaga oświadczenia:
posiadam/posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem 

e pracownikami zdolnymi do wykonania pracy konkursowej",
enie skierowania do praktykujących architektów. 

Zmieniono tre ść załącznika nr 1 do regulaminu  

Punkt 10.4. wspomina o ,,2 aksonometriach zgodnie z zaznaczeniem na 
czniku graficznym są za to oznaczone miejsca 3 

ślenie czy chodzi o aksonometrie czy o perspektywy

2 Aksonometrie (zgodnie z zaznaczeniem na schemacie -do wyboru 

najmniej 2 perspektywy z poziomu człowieka stoj ącego niezb ę
charakterystycznych elementów koncepcji oraz zagosp odarowania terenu (w tym 1 

 zgodnie z zaznaczeniem na schemacie -do wyboru 1 z 3 zaznaczonych uj
cia modelu -makiety, 

ątrz/zewn ętrz) oddaj ące klimat  i charakter sacrum i profanum 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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pnej kwalifikacji uczestników 

ce uczestników konkursu, czy punkt 7 regulaminu 

cznik 1 wymaga oświadczenia: 
wiadczenie oraz dysponujemy potencjałem 

e pracownikami zdolnymi do wykonania pracy konkursowej", 

lenie czy chodzi o aksonometrie czy o perspektywy 

do wyboru 2 z 3 wskazanych 

cego niezb ędne do przedstawienia 
charakterystycznych elementów koncepcji oraz zagosp odarowania terenu (w tym 1 

do wyboru 1 z 3 zaznaczonych uj ęć), 

i charakter sacrum i profanum  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 
 
 
 
PYTANIE 12. 
Prosimy o jednoznaczną odpowied
autorskie w zakresie wyłącznego prawa do wykonywania dalszych opracowa
szczególności projektu budowlanego i wykonawczego opartego na koncepcji
konkursowej. Pytanie to kierujemy ze wzgl
praw autorskich i związaną z tym mo
 

ODPOWIEDZ: 

„ Licencja udzielona Impartowi 
wystawienniczych i wydawniczych i w tym zakresie do dnia 31.03.2017 li cencja udzielona 
Impartowi ma charakter wył ączny, po tym okresie autor mo
dowolnym zakresie, tak że wystawienniczym i wydawniczym , ale nie na zasadz ie 
wył ączności, gdy ż w dalszym 

Jeśli chodzi o wykorzystanie projektu/koncepcji dla ce lów realizacji w oparciu o projekt 
konkretnej inwestycji ( w tym tworzenia opracowa
wykonawczych, autor zachowuje prawa wył
eksploatacji, tak że w zakresie praw zale

 SARP,Impart zachowuj ą prawo do wykonywania praw zale
celach wydawniczych i wystawienniczych, co nie naru sza praw autora w tym zakresie, z 
zastrze żeniem wskazanej powy
projektu dla tych celów.” 

 
 
 

 

 

 

                                            
 

 odpowiedź, czy autor projektu zachowuje prawa 
cznego prawa do wykonywania dalszych opracowa

ci projektu budowlanego i wykonawczego opartego na koncepcji
konkursowej. Pytanie to kierujemy ze względu na "bogaty" zapis dotyczący 

 z tym możliwość jego niewłaściwej interpretacji.

Licencja udzielona Impartowi  dotyczy wył ącznie wykorzystania dla celów 
wydawniczych i w tym zakresie do dnia 31.03.2017 li cencja udzielona 

Impartowi ma charakter wył ączny, po tym okresie autor mo że projekt wykorzystywa
e wystawienniczym i wydawniczym , ale nie na zasadz ie 

 w dalszym ciągu licencj ę posiada Impart.  

li chodzi o wykorzystanie projektu/koncepcji dla ce lów realizacji w oparciu o projekt 
konkretnej inwestycji ( w tym tworzenia opracowa ń projektu i projektów bran
wykonawczych, autor zachowuje prawa wył ączne do ko rzystania z projektu na tym polu 

e w zakresie praw zale żnych.  

prawo do wykonywania praw zale żnych do projektu wył
celach wydawniczych i wystawienniczych, co nie naru sza praw autora w tym zakresie, z 

em wskazanej powy żej okresowej klauzuli wył ączności w zakresie wykorzystania 
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cznego prawa do wykonywania dalszych opracowań a w 

ci projektu budowlanego i wykonawczego opartego na koncepcji 
 

ciwej interpretacji. 

cznie wykorzystania dla celów 
wydawniczych i w tym zakresie do dnia 31.03.2017 li cencja udzielona 

e projekt wykorzystywa ć w 
e wystawienniczym i wydawniczym , ale nie na zasadz ie 

li chodzi o wykorzystanie projektu/koncepcji dla ce lów realizacji w oparciu o projekt 
 projektu i projektów bran żowych/ 

rzystania z projektu na tym polu 

nych do projektu wył ącznie w 
celach wydawniczych i wystawienniczych, co nie naru sza praw autora w tym zakresie, z 

ci w zakresie wykorzystania 


