URZĄD MIASTA SOKOŁÓW PODLASKI
08-300 Sokołów Podlaski, ul. Wolności 21 tel. (025) 781-75-52
fax. (025) 781-75-10, e-mail: um@sokolowpodl.pl , http://sokolowpodl.pl

Sokołów Podlaski 30.10.2019 r.

MIASTO SOKOŁÓW PODLASKI, zs. przy ulicy Wolności 21, 08-300 Sokołów
Podlaski, reprezentowane przez Burmistrza Miasta Sokołowa Podlaskiego, jako Organizator
konkursu architektonicznego pn. „Zagospodarowanie zielenią i małą architekturą terenu
przy modernizowanych budynkach oznaczonych I b (dawny magazyn cukru, I c (dawna
pakownia cukru), I h , I i (dwie dawne turbinownie)” zlokalizowanych na terenie Parku
Przemysłowego Sokołów Podlaski”., w odpowiedzi na pytania informuje:
1. Czy organizator udostępni mapę do projektowania bez oznaczeń kolorystycznych?
Na prośbę uczestnika Organizator może udostępnić fragment poglądowej mapy bez
oznaczeń kolorystycznych.
Jeśli pytanie dotyczy pozyskania mapy zasadniczej do projektowania, zgodnie z
regulaminem konkursu założono, że wszelkie koszty związane z opracowywaniem i
złożeniem prac konkursowych (w tym pozyskanie map) ponoszą Uczestnicy
Konkursu.
2. Czy organizator przewiduje przesuniecie terminu złożenia prac konkursowych?
Z uwagi na zobowiązania dotyczące rozliczenia z organem dofinansowującym
inwestycję nie przewiduje się znaczących zmian terminu złożenia prac konkursowych.
W związku z ustalonym w Regulaminie konkursu terminem złożenia prac
konkursowych oraz przypadającym w tym dniu świętem wolnym od pracy, omyłkowo
wpisany termin zostanie zmieniony na pierwszy następujący po święcie dzień roboczy
tj. 12.11.2019 r. do godz. 16:00.
3. Czy organizator dysponuje modelem 3d budynków cukrowni?
Miasto nie posiada planów 3d budynków Parku Przemysłowego Sokołów Podlaski
(dawnej Cukrowni). Jesteśmy jednak w posiadaniu dokumentacji projektowej która
zawiera rzuty i elewacje remontowanych obecnie budynków, których bezpośredniego
otoczenia dotyczy konkurs. Dokumentacja taka może zostać udostępniona w formie
elektronicznej (pliki PDF) na życzenie Uczestnika.

4. Rozdział V: ocena prac konkursowych, pkt. 6 - czy regulamin zakłada, że zwycięzca
w ramach kwoty konkursowej przygotuje pełną dokumentację? Czy pełna
dokumentacja projektowa pokonkursowa będzie przedmiotem odrębnej umowy oraz
porozumienia stron co do kwoty projektów.
Zgodnie z Regulaminem konkursu w części dotyczącej rodzaju i wysokości nagród
założono, że zwycięzca w ramach kwoty konkursowej (nagrody pieniężnej)
przygotuje pełną dokumentację. Powyższe założenie przyjęto z uwagi na mały zakres
oraz stopień skomplikowania dokumentacji a także ograniczone możliwości
budżetowe gminy.

