
Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania 

Rynku w Ostrowcu Świętokrzyskim. 

 

 

1. § 14 pkt c „wirtualny spacer” – jak ma wyglądać taka prezentacja i czy „wirtualny 

spacer” to obowiązkowy element pracy konkursowej. 

Odpowiedź: Wirtualny spacer ma być opracowany w programie komputerowym  

pozwalającym na zapoznanie się ze wszystkimi elementami  zaprezentowanej 

koncepcji w powiązaniu z otoczeniem . Jest niezbędnym elementem pracy 

konkursowej zgodnie z zasadami konkursu. 

2. Czy wszystko co znajduje się na płycie Rynku (ławki, fontanna) ma pozostać 

nieruszone? A jeśli tak, to czy można myśleć o zmianie estetyki istniejących 

elementów? 

 

Odpowiedź: Zgodnie z zasadami ogłoszonego konkursu w paragrafie 13 

określono szczegółowo wymagania . Z projektu powinna wynikać potrzeba zmian 

wraz z uzasadnieniem wprowadzanych zmian i zakresu wykorzystanych 

elementów. Zamawiający jednak nie dopuszcza likwidacji fontanny lecz jej 

przebudowę – czy też modernizację poprzez zaprojektowanie dodatkowych 

elementów. 

3. Czy poprzez wirtualny spacer rozumiana jest animacja?  Jeśli tak to czy wymagany 

jest jakiś konkretny format pliku np. avi lub inny? 

 

Odpowiedź: Jak w punkcie 1 i 31. 

4. Zgłoszenie do konkursu – czy jest jakiś termin, do którego należy je złożyć? Czy 

zgłoszenie można złożyć razem z pracą, czyli do 15 maja? 

 

Odpowiedź: Można złożyć razem z pracą do 15 maja. 

5. Czy na Rynku mogą powstać obiekty wodne, jeśli tak to jakiego typu (fontanny 

wyniesione ponad nawierzchnię, woda znajdująca się pod poziomem nawierzchni 

itp.)? 

 

Odpowiedź: Do autora projektu należy przedstawienie rozwiązań, które będą 

wpisywać się w zasady ogłoszonego konkursu.  

6. Czy mała architektura może być przymocowana do gruntu, czy też wszystkie 

elementy powinny być mobilne? 

 

Odpowiedź: Zgodnie z konkursem wszystkie elementy małej architektury 

powinny być mobilne, jednak w projekcie  powinny być przewidziane czasowe 

mocowanie tych elementów np. do podłoża (ze względu bezpieczeństwa i zmienne 

warunki atmosferyczne). 

7. Czy możliwa jest częściowa zmiana w rodzaju nawierzchni? 

 

Odpowiedź: Warunki konkursu szczegółowo określają zasady modernizacji 

nawierzchni (§ 13 regulaminu konkursu). 



 

8. Jaka jest możliwa ilość plansz z wizualizacjami? Czy można oddać w sumie więcej 

niż dwie plansze? 

 

Odpowiedź: Ilość plansz jest szczegółowo opisana w zasadach konkursowych, nie 

dopuszcza się większej ilości plansz (maksymalnie 5 plansz). 

9. Czy w konkursie można wziąć udział jako zespół projektowy? Jeśli tak to jak 

wypełnić zgłoszenie? 

 

Odpowiedź: Zgodnie z zasadami konkursu udział w konkursie może wziąć udział 

zespół projektowy należy załączyć oświadczenie wskazujące osobę do kontaktu – 

reprezentowania zespołu. 

10. Czy istnieje możliwość wysyłania zgłoszenia (zeskanowanego) drogą mailową, czy 

musi zostać wysłane drogą pocztową? 

 

Odpowiedź: Forma wysłania zgłoszenia jest dowolna (do 15 maja). 

11. Czy istnieje możliwość otrzymania projektu Rynku tj. projektu na którym będzie 

naniesiona istniejąca mała architektura, fontanna, zaznaczony wzór nawierzchni? 

 

Odpowiedź: Wykonawca sam powinien zinwentaryzować wszystkie elementy 

wstępujące na gruncie a nie wskazane na przekazanych materiałach. 

12. Czy ogródek piwny docelowo zostaje? 

 

Odpowiedź: Inwestor nie stawia takiego warunku, jego pozostawienie lub inna 

lokalizacja należy do autora projektu. 

13. Czy możliwe jest odstąpienie od wymogu zawartego w punkcie 17 c tj. „wirtualny 

spacer”?  Wydaje się niemożliwe  w przyjętym terminie zrealizowanie projektu 

wirtualnego spaceru. 

 

Odpowiedź: Nie ma takiej możliwości. 

14. Czy pawilon stojący obecnie na płycie rynku jest elementem do zaadaptowania            

w nowych rozwiązaniach projektowych? 

 

Odpowiedź: Jak w pkt. 12. 

15. Czy fontanna ma pozostać w niezmienionej postaci z uwzględnieniem tylko    

renowacji ? 

 

Odpowiedź: Jak w pkt. 2. 

16. Czy jest możliwość usunięcia części istniejącej zieleni w ramach zastąpienia nową 

kompozycja przewidziana w projekcie? 

 

Odpowiedź: Zasady odnośnie zieleni opisane są w §13 regulaminu konkursu. 

17. Ponieważ brak aktualnie dostępu do materiałów, proszę o określenie lokalizacji lub jej 

braku w odniesieniu do szaletów publicznych. 

 



Odpowiedź: Szalety znajdują się od strony południowo – zachodniej terenu 

objętego opracowaniem, wskazana jest wizja w terenie autora projektu.  

18. Na czym ma polegać wirtualny spacer – czy ma być to animacja przejścia po całym 

terenie czy po prostu kilka wizualizacji? 

 

Odpowiedź: Jak w pkt. 1. 

19. Czy istnieje możliwość przesłania dokumentacji projektowej przygotowanej do 

realizacji obecnej wersji Rynku? 

 

Odpowiedź: Inwestor nie posiada dokumentacji elektronicznej obecnego 

zagospodarowania Rynku. 

20. Czego oczekuje organizator konkursu mając na myśli wirtualny spacer i jakie 

wytyczne musi on spełniać. Czy jest to element obowiązkowy pracy konkursowej? 

 

Odpowiedź: Jak w pkt. 1 i 31. 

21. Czy przesyłając dokumenty zgłoszenia pocztą, decyduje data stempla? 

 

Odpowiedź: Dla zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego,  jednak praca 

konkursowa musi być złożona w terminie określonym w regulaminie konkursu            

w siedzibie zamawiającego. 

22. Nie mogę poprawnie otworzyć załącznika nr8: mapa zasadnicza w skali 1:500.              

Czy można otrzymać ten załącznik w innym formacie np. pdf, jpg? 

 

Odpowiedź: Wszyscy zainteresowani otrzymali mapę w tym samym formacie. 

 

23. Czy prace można wysłać zwykłą przesyłką pocztową a nie przesyłką kurierską? 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie narzuca sposobu wysłania prac określa jedynie 

terminy ich składania. 

 

24. Jak można przesłać pracę pocztą kurierską bez podawania adresu zwrotnego na 

kopercie? Raczej nie jest to możliwe. Czy jako adres zwrotny na kopercie można 

podać inny adres, który nie jest adresem uczestnika konkursu? 

 

Odpowiedź: Na kopercie można podać adres do korespondencji. 

25. Czy elementy "małej architektury" mają być zaprojektowana przez uczestnika 

konkursu (projekty autorskie) czy uczestnik może wybrać gotowe katalogowe 

produkty? 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie narzuca rozwiązań elementów małej architektury 

czyli mogą to być rozwiązania autorskie jak również rozwiązania proponowane 

przez producentów. 

26. Czy organizator planuje pozostawić wszystkie elementy małej architektury znajdujące 

się na płycie Rynku czy tylko te na stałe z nim związane a nie mobilne. Czy istnieje 

możliwość zastąpienia istniejących elementów projektowanymi? 

 



Odpowiedź: Regulamin konkursu szczegółowo opisuje wymagania w zakresie 

rozwiązań małej architektury, zieleni czy też układu komunikacyjnego, do autora 

projektu należy obowiązek przedstawienia proponowanych rozwiązań wraz z 

uzasadnieniem przyjętych rozwiązań – w projekcie należy w maksymalny sposób 

wykorzystać istniejące elementy zagospodarowania. 

27. Czy plansze muszą być wydrukowane na papierze o gramaturze 280-350g/m2               

i naniesione na piankę modelarską o grubości 5mm? Czy jest to tylko wskazanie? 

Co organizator rozumie przez "Wirtualny spacer" Jak go przedstawić? W jakim 

formacie  zapisać? 

 

Odpowiedź: Formę opracowania określa § 14 regulaminu konkursu, wirtualny 

spacer – pkt. 1 i 31. 

28. Czy jest on konieczny „wirtualny spacer” ? 

 

Odpowiedź: Jest elementem niezbędnym – wymagania konkursu. 

29. Czy dopuszcza się aby w projekcie wskazywać inne zmiany zagospodarowania terenu 

poza aranżacją elementów małej architektury i zieleni? (np zmiany w nawierzchni, 

lokalizacja obiektów pawilonowych, budowli itp.) 

 

Odpowiedź: Inwestor dopuszcza rozwiązania mieszczące się w granicach 

ogłoszonego konkursu, (§ 13 regulaminu konkursu). 

30. Proszę o określenie kryteriów oceny prac konkursowych. Czy kryteria realności            

i ekonomiki rozwiązań będą brane pod uwagę? 

 

Odpowiedź: Przy ocenie brana będzie w szczególności realność i ekonomia 

przyjętych rozwiązań oraz ogólny wyraz zaprezentowanych rozwiązań. 

31. Proszę o doprecyzowanie zakresu i formy opracowania pracy konkursowej w zakresie 

paragrafu 14.1.c regulaminu. Jak należy rozumieć "wirtualny spacer" (szczególnie      

w kontekście kolejnego podpunktu regulaminu określającego wymagany sposób 

zapisu pracy konkursowej na płycie CD/DVD w wersji jpg i pdf). Czy wymagany 

wirtualny spacer to animacja czy wystarczy szereg wizualizacji? jeżeli wirtualny 

spacer to animacja proszę o informację o wymaganym formacie zapisu, czasie trwania                 

i rozmiarze. 

 

Odpowiedź: Wirtualny spacer jest elementem wymaganym zapisanym na płycie 

CD/DVD w formacie pozwalającym na jej odtworzenie w ogólno dostępnych 

programach systemowych, czas i wielkość pliku nie jest określona, bowiem 

opracowana animacja ma pozwalać na zapoznanie się w sposób wyczerpujący z 

przyjętym rozwiązaniem. O wielkości i treści wizualnego spaceru decyduje autor 

– komisja dokona jedynie oceny pracy w oparciu o wszystkie elementy pracy, 

(pkt. 1). 

32. Czy należy wysłać wcześniej zgłoszenie (np. do określonego terminu), czy wystarczy 

dołączyć je do pracy konkursowej wysyłanej do 15 maja? 

 

Odpowiedź: Wysłanie zgłoszenie nie jest wymagane wcześniej zgodnie z zapisami 

konkursu. 



 

33. Pytanie odnośnie formy opracowania konkursu, dot. §14 ust.1. pkt.b - Plansze 

wizualizacyjne nr 2. Czy to ma być jedna plansza czy może ich być kilka?  

 

Odpowiedź: Wg wymogów konkursu, (pkt. 8) 

34. Pytanie odnośnie małej architektury, która ma pozostać - czy do tego także zaliczają 

się kosz na śmieci, balustrady, oświetlenie, stoliki do gry w ping-ponga i szachy? 

 

Odpowiedź: Tak , jednak należy uwzględnić już udzielone odpowiedzi (stoły 

mogą być mobilne). 

35. Czy projekt może uwzględniać także jakiekolwiek modyfikacje nawierzchni na rynku? 

 

Odpowiedź: W regulaminie konkursu dopuszczono modyfikacje powierzchni, 

dodatkowe rozwiązania mogą być proponowane przez projektanta i muszą one 

znajdować głębokie uzasadnienie w układzie przyjętego rozwiązania (§13, pkt.11 

regulaminu konkursu). 

36. Czy format plansz może być dowolny? 

 

Odpowiedź: Nie , jest określony w regulaminie konkursu. 

37. Czy można jeszcze otrzymać materiały potrzebne do wzięcia udziału w konkursie? 

czy otrzymuje je się mailowo i dopiero po zapoznaniu się z nimi można zdecydować 

czy weźmie się udział w konkursie? 

 

Odpowiedź: Zasady i terminy są określone w regulaminie konkursu.     

 

 


