REGULAMIN KONKURSU NA WYKONANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ
GŁÓWNEGO GMACHU MUZEUM ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH

ODPOWIEDZI NA PYTANIA – ZESTAW XII (18.04.2007r):
wersja polska – wersja angielska

Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część Regulaminu Konkursu.
XII/1.Czy możliwa jest zmiana układu (przesunięcie w pionie) elementów planszy nr 4?
Możliwe jest nieznaczne przesunięcie w pionie elewacji południowej, północnej oraz
wschodniej i zachodniej, z zastrzeżeniem ich zachowania oraz zachowaniem
charakterystycznych istniejących i planowanych elementów poszczególnych elewacji i
widoków.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------XII/2. Prosimy o jednoznaczną odpowiedź na pytanie czy dopuszcza się w ramach
adaptacji wieży szybu Warszawa nadbudowę tarasu widokowego na jej szczycie?
Wszelkie planowane prace związane z szybem Warszawa zostały już wykonane, w tym
dostosowanie poszczególnych poziomów dla okazjonalnych wycieczek.
Nie dopuszcza się żadnych dodatkowych nadbudów czy dobudów, poza częścią wejściową
na poziomie parteru.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------XII/3. Czy na planszy nr 5 można przedstawić rysunki i zagadnienia konstrukcyjne?
Wydają się one co najmniej równie ważne, co zagadnienia dotyczące ochrony p.poż.,
systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji.
Zgodnie z pkt. 11.4.1.4) Regulaminu Konkursu konstrukcja jest jedna z pięciu tematyk
szczegółowych podlegających ocenie ekspertów. Przewiduje się dla niej w części opisowej
dodatkowo jedną stronę opisu A4 oraz maksymalnie dwie strony A3 ze schematami i
wyjaśnieniami dotyczącymi konstrukcji.
Nie dopuszcza się żadnych dodatkowych rysunków konstrukcyjnych na planszy nr 5.
Plansza ta jest przeznaczona wyłącznie dla problematyk przedstawionych w pkt. 11.3.6.2)
regulaminu Konkursu.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------XII/4. Dotyczy załącznika K zestawień tabelarycznych: we wszystkich tabelach
występują w układzie poziomym jedynie: numeracja pozycji, opis charakterystycznych
elementów oraz szacunkowe ceny jednostkowe. Gdzie należy wpisać cenę całkowitą
za poszczególne pozycje? – nie występuje ona w żadnym miejscu załącznika.
Tabela w załączniku K dotyczy jedynie wskaźnikowych kosztów realizacji projektu, oddzielnie
dla części urbanistycznej i architektonicznej.
Cenę całkowitą należy podać odpowiednio w załączniku I w „CZĘŚCI SZCZEGÓŁOWEJ
BILANSU URBANISTYCZNEGO” oraz w załączniku J w „CZĘŚCI ZBIORCZEJ BILANSU
ARCHITEKTONICZNEGO”.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------XII/5. Czy Organizator dopuszcza, w ramach adaptacji wieży wyciągowej szybu
„Warszawa”, takie zmiany jak: obudowa ciągów komunikacyjnych wiodących na
szczyt, nadbudowy w postaci obudowanych tarasów widokowych, jeśli Uczestnik
wykaże techniczną możliwość ich wykonania?
Nie. Patrz odpowiedz XII/2.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------XII/6. Czy Organizator dopuszcza druk nakładek z folii (plansze 2a, 2b….itd.) na
matowej (przeźroczystej, ale nie przejrzystej) folii geodezyjnej. Proszę o szczegółowe
wytyczne na temat materiałów jakie są dopuszczone dla druku tych plansz.
Nakładki mają umożliwić nałożenie ich na planszę nr 2 oraz wzajemne porównanie rzutów
wszystkich kondygnacji.
Materiał na którym będą nakładki drukowane winien zagwarantować tę możliwość.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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UWAGA: Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z trybem ustawowym zakończono fazę
zadawania pytań i udzielania na nie odpowiedzi.
Łącznie w dwunastu zestawach odpowiedziano na 169 pytań i kwestii zgłaszanych
przez Uczestników Konkursu.
Pytania, które nadejdą po ustawowym terminie ich zadawania pozostaną już bez
odpowiedzi.
ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA PRAC W USTALONYM TRYBIE I TERMINIE.
ŻYCZYMY POWODZENIA !!!
Sekretarz Konkursu
Jan Kubec
Katowice dnia, 18. 04. 2007r
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