NADESŁANE PYTANIA DOTYCZĄCE KONKURSU „ZAGOSPODAROWANIE PRAWOBRZEŻA WISŁY
W TORUNIU NA TERENACH POŁOŻONYCH OD PRZYSTANI TORUŃ DO PORTU DRZEWNEGO”
1.

WPŁYNĘŁO 10.01.2020
Czy by wziąć udział w konkursie trzeba złożyć wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie?
W regulaminie nie ma o tym informacji ani daty do kiedy należy złożyć wniosek. Jeśli nie składa się
wniosku to kiedy należy dostarczyć: załącznik 1 - oświadczenie o spełnianiu warunków, załącznik 3 i 4
pełnomocnictwo oraz załącznik 2 który w treści ma ,,składając wniosek o dopuszczenie do udziału
w konkursie..."? Może wszystkie załączniki mają zostać złożone razem z pracą, a oddanie pracy będzie
tożsame z złożeniem wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie?
Organizator nie przewiduje etapu kwalifikacji uczestników, w związku z tym złożenie pracy
konkursowej jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o udział w konkursie. Wszystkie wymagane
w Regulaminie załączniki powinny być złożone razem z pracą konkursową w zamkniętej kopercie
z kodem pracy (w taki sposób, aby niemożliwym była identyfikacja uczestnika). Jeśli praca zostanie
nagrodzona lub wyróżniona, a po otwarciu koperty identyfikacyjnej uczestnika wraz z załącznikiem
zaświadczającym o wymaganiach co do uczestnictwa w konkursie wynikających z pkt 1 Regulaminu,
Sąd Konkursowy stwierdzi niespełnienie tego warunku, Uczestnik zostanie zdyskwalifikowany.

2.

WPŁYNĘŁO 17.01.2020
Czy wymagana jest rejestracja przed przystąpieniem do konkursu?
Organizator nie przewiduje etapu kwalifikacji uczestników, w związku z tym złożenie pracy
konkursowej jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o udział w konkursie.

3.

WPŁYNĘŁO 02.02.2020
Czy istnieje szansa na udostępnienia pliku dwg mapy terenu, który ma zostać opracowany w ramach
konkursu na zagospodarowanie prawego brzegu Wisły?
Organizator nie przewiduje udostępnienia mapy terenu w formacie dwg.

4.

WPŁYNĘŁO 07.02.2020
- czy organizator udostępni mapę w wersji cyfrowej (.dwg lub .dxf) i w jakim terminie?
Organizator nie przewiduje udostępnienia mapy terenu w formacie dwg lub dxf.
- jakie funkcje mogłyby mieć obiekty kubaturowe dopuszczone regulaminem do zaprojektowania
na terenie objętym konkursem, po za oczywistością, że może to być pozostawione do decyzji
projektantów?
Celem konkursu jest przedstawienie przez uczestników propozycji funkcji obiektów kubaturowych.
- jakich funkcji obiekty są pożądane, ze względu na strategiczne potrzeby miast/regionu?
Celem konkursu jest przedstawienie przez uczestników propozycji funkcji obiektów kubaturowych.
- czy jest możliwość udostępnienia bardziej szczegółowych informacji (studiów, koncepcji, wariantów,
itp.) dot. planowanego mostu na przedłużeniu ul. Okrężnej?
Należy przewidzieć możliwość budowy mostu. Orientacyjny przebieg mostu wg. aktualnego Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia (Uchwała nr 805/18
Rady Miasta Torunia z dn. 25 stycznia 2018). Rozwiązania powiązań przestrzennych do decyzji
uczestnika konkursu.

5.

WPŁYNĘŁO 09.02.2020
Proszę u udostępnienie mapy terenu opracowania w formacie dxf lub dwg. Załączony pdf jest
niewystarczający do prawidłowego wykonania opracowania konkursowego
Organizator nie przewiduje udostępnienia mapy terenu w formacie dwg lub dxf.

6.

WPŁYNĘŁO 09.02.2020
Zwracam się z zapytaniem i zarazem z prośbą o udostępnienie mapy zasadniczej w wersji cyfrowej format dwg, albo jeśli jest to niemożliwe to o udostępnienie mapy zasadniczej w wersji
bez zaznaczonego zakresu terenu objętego konkursem.
Organizator nie przewiduje udostępnienia mapy terenu w formacie dwg. Wersja bez zaznaczonego
zakresu terenu objętego konkursem znajduje się w materiałach konkursowych na stronie BIP.
http://bip.torun.pl/dokumenty.php?Kod=1254729

7.

WPŁYNĘŁO 12.02.2020
- Proszę o rozwianie wątpliwości regulaminu w zakresie pkt 1.2 rozdział III.
- Czy warunek bycia absolwentem lub studentem wymienionych kierunków studiów musi być spełniony
przez wszystkich członków zespołu?
Patrz Regulamin, pkt 1.1 oraz 1.2
- Jeżeli nie, to czy pełnomocnik, o którym mowa w pkt 2.2 ww. rozdziału musi spełniać warunek 1.2
w celu reprezentowania uczestników konkursu (członków zespołu)?
Warunki, jakie powinien spełniać pełnomocnik, określa jednoznacznie punkt 3.3 Regulaminu.

8.

WPŁYNĘŁO 12.02.2020
- Czy tereny ogródków działkowych powinny zostać przekształcone w projekcie, czy powinna zostać
zaproponowana nowa funkcja dla tego terenu?
Do decyzji uczestnika konkursu.

9.

WPŁYNĘŁO 12.02.2020
- Czy zostaną udostępnione podkłady tj mapy w formacie dwg?
Udostępniony materiał jest bardzo złej jakości, co utrudnia realizację zadania konkursowego.
Organizator nie przewiduje udostępnienia mapy terenu w formacie dwg.

10. WPŁYNĘŁO 13.02.2020
Dlaczego uczestnikami organizowanego przez Państwa konkursu nie mogą być również studenci
kierunku gospodarka przestrzenna?
Wnioskuję o zmianę regulaminu w tej kwestii.
Warunki uczestnictwa w konkursie określa pkt 1.2 Regulaminu. Organizator nie przewiduje
ich zmiany.
11. WPŁYNĘŁO 14.02.2020
W związku z upublicznieniem prac konkursowych w analogicznym konkursie na Prawobrzeże w 2018
roku poprzez umieszczenie ich na ogólnodostępnej wystawie pokonkursowej oraz umieszczenie zdjęć
na stronie internetowej organizatora, mimo formalnego unieważnienia konkursu, a w związku z tym
nieuzyskaniem praw autorskich do dysponowania pracami, zwracam się z pytaniem: kiedy i w jaki
sposób organizator konkursu zamierza zrekompensować autorom eksponowanych prac wykorzystanie
ich praw autorskich?
Pytanie nie dotyczy Regulaminu konkursu.

12. WPŁYNĘŁO 14.02.2020
- czy w konkursie może wziąć udział absolwent kierunku Gospodarka przestrzenna - zostanie
to odpowiednio udokumentowane
Warunki uczestnictwa w konkursie określa pkt 1.2 Regulaminu. Organizator nie przewiduje
ich zmiany.
- czy istnieje możliwość udostępnienia mapy obszaru będącego przedmiotem konkursu, w wersji
edytowalnej np. .dwg?
Organizator nie przewiduje udostępnienia mapy terenu w formacie dwg.
13. WPŁYNĘŁO 14.02.2020 godz. 21:58
Dlaczego uczestnikami organizowanego przez Państwa konkursu nie mogą być studenci gospodarki
przestrzennej?
Proszę o zmianę regulaminu w tej kwestii.
Warunki uczestnictwa w konkursie określa pkt 1.2 Regulaminu. Organizator nie przewiduje
ich zmiany.
14. WPŁYNĘŁO 14.02.2020 godz. 22:00
Jesteśmy studentkami 3 roku architektury na Politechnice Krakowskiej. Zainteresował nas Państwa
konkurs na zagospodarowanie prawobrzeża Wisły w Toruniu.
Zastanawia nas czy praca konkursowa może być wykonana przy pomocy programów z licencją
studencką, a także czy konieczne jest wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa w konkursie.
Wybór oprogramowania do sporządzenia pracy konkursowej pozostaje w gestii uczestnika.
Odpowiedzialność prawną z tytułu wypełnienia warunków licencji ponosi uczestnik.
Nie jest konieczne wcześniejsze zgłoszenie do konkursu. Patrz odpowiedzi na wcześniejsze pytania.
15. WPŁYNĘŁO 16.02.2020
Zwracam się z zapytaniem czy do konkursu mogą przystąpić także studenci innych kierunków
projektowych tj. gospodarka przestrzenna lub architektura przestrzeni kulturowych?
Warunki uczestnictwa w konkursie określa pkt 1.2 Regulaminu. Organizator nie przewiduje
ich zmiany.
16. WPŁYNĘŁO 16.02.2020
Czy zostanie udostępniona mapa terenu w lepszej jakości? (Najlepiej w formacie dwg)
Udostępniony materiał mocno ogranicza możliwości projektowe.
Organizator nie przewiduje udostępnienia mapy terenu w formacie dwg.
17. WPŁYNĘŁO 16.02.2020
Jak rozumieć zapis regulaminu? - „Prace konkursowe należy składać w opakowaniach
uniemożliwiających ich otwarcie i zapoznanie się z zawartością bez pozostawienia oznak otwarcia
opakowania”
Zapis nie wymaga wyjaśnień.
18. WPŁYNĘŁO 17.02.2020
- Jak traktować istniejące budynki na terenie projektowanym. Czy w tych miejscach można coś
zaproponować zamiennego? W szczególności teren dawnego poligonu saperskiego.
Do decyzji uczestnika konkursu.

- Czy tereny przemysłowe (port zimowy, żwirownia) mają pozostać w tkance miejskiej, czy można
zmienić ich funkcje, albo zlikwidować istniejący płot?
Do decyzji uczestnika konkursu.
- Czy jest możliwy publiczny przejazd przez teren ogródków działkowych?
Do decyzji uczestnika konkursu.
- Jak potraktować istniejące ogródki działkowe, w jakim stopniu można ingerować w ich byt?
Do decyzji uczestnika konkursu.
- Czy istnieje koncepcja mostu przebiegającego przez teren projektowany?
Należy przewidzieć możliwość budowy mostu. Orientacyjny przebieg mostu wg. aktualnego Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia (Uchwała nr 805/18
Rady Miasta Torunia z dn. 25 stycznia 2018). Rozwiązania powiązań przestrzennych do decyzji
uczestnika konkursu.
- Czy istnieje możliwość otrzymania pliku DWG dla projektowanego terenu?
Organizator nie przewiduje udostępnienia mapy terenu w formacie dwg.
- Czy istnieje możliwość otrzymania mapy terenów zalewowych/wylewania Wisły?
W załączniku 9a znajduje się mapa „Tereny chronione prawy brzeg Legenda”, na której oznaczono
obszary zagrożenia powodzią.
Mapy terenów zalewowych dostępne są w domenie publicznej, np. pod adresem mapy.isok.gov.pl
19. WPŁYNĘŁO 17.02.2020
Uprzejmie proszę o rozważenie rozszerzenia wymogów, o których mowa w pkt 1.2 rozdział III
regulaminu, uwzględniając studentów i absolwentów kierunku gospodarka przestrzenna. Z uwagi
na ideowo-koncepcyjny charakter konkursu uważam, że osoby zdobywające wiedzę na ww. kierunku
na wydział architektury (np. Politechniki Wrocławskiej) także dysponują niezbędną wiedzą
i umiejętnościami
Warunki uczestnictwa w konkursie określa pkt 1.2 Regulaminu. Organizator nie przewiduje
ich zmiany.

