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Dotyczy:  
 „Dom w krajobrazie – konkurs na projekt domu neutralnego klimatycznie, inspirowanego 
tradycyjną architekturą województwa mazowieckiego. Edycja I – Kurpie Białe i Zielone oraz 
obszar nadwiślański Mazowsza Zachodniego” 

 

 

 

WYJAŚNIENIA 1 TREŚCI REGULAMINU KONKURSU  

(PYTANIA 1 do 3) 

 
 
 
PYTANIE 1             
Mam pytanie w jakiej technice skalda się rysunki do pierwszego etapu 
czy zał. nr 8 ma być precyzyjnie wypełniony na tym etapie? 
 
ODPOWIEDŹ: 
Technika opracowania Pracy konkursowej dowolna przy zachowaniu czytelności i 
jednoznaczności przedstawionej koncepcji. 
W Załączniku nr 8 Uczestnik wypełnia wszystkie tabele z wyjątkiem tabeli ostatniej. 
 
 
PYTANIE 2             
Czy na dwu planszach formatu A3 oprócz planu zagospodarowania, rzutów, przekroju i dwu 
elewacji i wizualizacji mogą znaleźć się inne, dodatkowe rysunki (np. dwie pozostałe elewacje, 
dodatkowe wizualizacje, schematy, itp.? 
 
ODPOWIEDŹ: 
Tak. 
 
 
PYTANIE 3             
W rozdziale 1. pkt. 1.1 jest napisane: 
Intencją Zamawiającego jest nawiązanie do najlepszych tradycji budowania w harmonii ze 
środowiskiem naturalnym i krajobrazem, realizującego racjonalne potrzeby użytkowe mądrze i 
efektywnie, z wykorzystaniem dostępnych "tu i teraz" materiałów i technologii. 
 
Co Zamawiający rozumie pod stwierdzeniem dostępnych "tu i teraz" materiałów i technologii? 
Czy chodzi o materiały i technologie dopuszczone do stosowania w budownictwie? Czy 
można stosować materiały i technologie, które są faktycznie stosowane do budowy domów, 
natomiast nie są dopuszczone do stosowania w budownictwie (np. straw bale, bloki konopne 
itp.) 
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ODPOWIEDŹ: 
Należy wykorzystanie materiały i technologie dopuszczone do stosowania w budownictwie. 
Zaleca się stosowanie materiałów i technologii, które są w powszechnym użyciu, są ogólnie 
dostępne tzn. nie są to materiały i technologie wykonywane na specjalne zamówienie. 
Projektant może jednak zaproponować wykorzystanie niestandardowych materiałów i 
technologii szczególnie w zakresie rozwiązań pro klimatycznych, ale wówczas powinien 
przedstawić odpowiednie uzasadnienie. Propozycje takie zostaną poddane ocenie przez Sąd 
konkursowy w kontekście racjonalności ich zastosowania 
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