
JEDNOETAPOWY REALIZACYJNY KONKURS  
architektoniczny na opracowanie 

koncepcji programowo-przestrzennej 
rozbudowy i adaptacji budynków 

Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, 
w ramach rozwoju i integracji kampusu przy ul. Akademickiej w Łomży. 

 

Białystok, 18.05.2021 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, KTÓRE WPŁYNĘŁY W OKRESIE 27.04.2021 – 14.05.2021 

Pytanie nr 1:  

Pytanie dotyczące liczby plansz: 

Brak ograniczanie liczby plansz prowadzi do ryzyka nierównego traktowania zgłoszonych projektów, oraz do 
nieuzasadnionego zwiększenia kosztów przygotowania projektów po stronie architektów, prosimy o ustalenie na 
sztywno ilości plansz prezentacyjnych. 

Odpowiedź: 

Z uwagi na zakres i sposób opracowania prac konkursowych – przedstawienie podstawowych rysunków, tj. rzutów, 
przekrojów, elewacji, rysunków aksonometrycznych jest możliwe w jednej z wybranych skal – tj.: 1:100 lub 1:200, a tym 
samym wielkość ww. rysunków zamieszczanych na planszach może być różna, przez co nie ma możliwości dokładanego 
określenia ilości plansz prezentacyjnych. Zamawiający nie zamierza tym samym ograniczać uczestnikom konkursu 
możliwości prawidłowego zaprezentowania opracowanych przez nich koncepcji projektowych poprzez „sztuczne” i 
niczym nieuzasadnione ograniczanie ilości plansz, na których powinna zostać przedstawiona część graficzna pracy 
konkursowej. 

 

Pytanie nr 2:  

Pytanie dotyczące składu Sądu Konkursowego: 

W sądzie konkursowym nie ma osób z innych miast, co może stwarzać wątpliwość co do obiektywności sądu, prosimy o 
dodanie do składu sądu sędziego z innego wydziału SARP. 

Odpowiedź: 

W konkursie w skład sądu konkursowego wchodzą sędziowie konkursowi SARP, w liczbie nie mniejszej niż połowa składu 
sądu, co nie jest to sprzeczne z przepisami ogólnie obowiązującymi. Z uwagi na obowiązujące obostrzenia,  mając na 
uwadze potencjalne możliwości trybu pracy sądu konkursowego, jak również uwzględniając sugestie Zamawiającego, 
ustalono obowiązujący skład sądu.  

 

Pytanie nr 3:  

Pytanie dotyczące zasady kwalifikacji prac konkursowych: 

Doświadczenie innych konkursów pokazuje, iż metoda eliminacji projektów na zasadzie O/N (rozdział 11 regulaminu) nie 
jest najlepsza gdyż zmusza zamawiającego do odrzucenia projektów, które łatwo mogą być poprawione, dlatego 
powołuje się kompetentny skład sądu konkursowego, aby takiej oceny dokonał, wnioskujemy o zmianę tego punktu w 
regulaminie. 

Odpowiedź: 

Z uwagi na tryb działania Sądu Konkursowego, który ma obowiązek w równy sposób traktować wszystkich uczestników, 
nie narażając się przy tym na posądzenie o faworyzowanie jakiejkolwiek pracy, metoda eliminacji projektów na zasadzie 
O/N, odnosząca się do spełnienia kryteriów Regulaminu Konkursu, jest metodą właściwą. Zamawiający nie zamierza 
zmienić w tym zakresie ustaleń Regulaminu konkursu. 

 

Pytanie nr 4:  

Pytanie dotyczące harmonogramu konkursu: 

Harmonogram konkursu jest bardzo optymistyczny, wnioskujemy o wydłużenie wszystkich punktów harmonogramu, 
zwłaszcza czasu na przygotowanie projektu. 

 



Odpowiedź: 

Harmonogram konkursu jest zgodny z ustaleniami zawartymi w rozdziale VII ust. 3 pkt 4 Kodeksu konkursowego, zasad i 
wytycznych oraz Regulaminu Konkursów Architektonicznych i Urbanistycznych Stowarzyszenia Architektów Polskich 
(przyjętego Uchwałą Zarządu Głównego SARP nr 46 z dnia 28.03.2009 r.) oraz ustalony został w porozumieniu z 
Zamawiającym. Zamawiający, w odpowiedzi na przesłany wniosek, postanawia wydłużyć procedurę konkursową, tj. 
termin składania prac, o 4 tygodnie do dn. 22.07.2021. Zamawiający zobowiązuje się wprowadzić  niezbędne zmiany w 
harmonogramie, który jest częścią Regulaminu Konkursu.  

 

Pytanie nr 5:  

Pytanie dotyczące nagród: 

Przewidziane nagrody nie pokrywają kosztów przygotowania koncepcji konkursowych, wnioskujemy o zwiększenie puli 
nagród. 

Odpowiedź: 

Wysokość nagród ustalona została przez Zamawiającego. Zamawiający nie przewiduje zwiększenia łącznej kwoty 
przeznaczonej w konkursie na nagrody i wyróżnienia pieniężne.  

 

Pytanie nr 6:  

Pytanie dotyczące nadzorów autorskich: 

Zakładamy, że realizacja potrwa około 18 miesięcy. W razie wydłużenia okresu realizacji inwestycji, wynikłego z 
okoliczności niezależnych (nie z winy zespołu projektowego), czy Organizator przewiduje dodatkowe wynagrodzenie 
nadzorów autorskich wydłużonego okresu prac budowlanych? 

Odpowiedź: 

Regulamin konkursu określa maksymalny koszt prac polegających na szczegółowym opracowaniu projektowym wybranej 
pracy konkursowej w zakresie, który sprecyzowany jest w tymże regulaminie. Zakres ten obejmuje również nadzory 
autorskie oraz uczestnictwo w pracach związanych z przekazywaniem zrealizowanego obiektu do użytkowania. Wynika z 
tego, że autor zwycięskiej pracy uzyskujący zamówienie w trybie negocjacji z wolnej ręki I podpisuje umowę obejmującą 
pełny zakres prac ujętych w regulaminie za wynegocjowaną kwotę, która nie może być wyższa niż wyżej wspomniany 
maksymalny koszt prac polegających na szczegółowym opracowaniu projektowym wybranej pracy konkursowej. 

 

Pytanie nr 7: 

Czy w projektowanym zespole budynków przewidywana jest termomodernizacja? 

Odpowiedź: 

W ramach projektowanej rozbudowy i przebudowy budynku nr 20 przy ul. Akademickiej, wraz ze zmianą sposobu 
użytkowania tego budynku z funkcji biurowej na cele oświatowe oraz jego ewentualną nadbudową do wysokości nie 
wyższej niż budynek przy ul. Akademickiej nr 14 o wysokości 22 m, przewiduje się jego termomodernizację. W celu 
ujednolicenia charakteru architektonicznego zespołu zakłada się też możliwość zmiany kolorystyki budynku nr 14. 

 

Pytanie nr 8: 

Czy mogą Państwo udostępnić mapę kampusu, jeśli taka istnieje, lub wskazać wszystkie budynki oraz działki będące 
własnością Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży? 

Odpowiedź: 

Oprócz objętego konkursem kompleksu budynków przy ul. Akademickiej 14 i 20 uczelnia jest właścicielem budynku przy 
ul. Akademickiej 1 (nr działek 23386/8, 23412/4 i 23416/23) oraz 2 budynków przy ul. Wiejskiej 16 i 16A (nr działki 
10184/5, 16A to Dom Studenta a w 16 jest Centrum Symulacji Medycznej i Liceum Mistrzostwa Sportowego). W 
materiałach konkursowych Zamawiający udostępnił dodatkowe materiały. 

 

Pytanie nr 9: 

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie parkingu podziemnego w miejscu istniejącego parkingu naziemnego na działkach 
nr 23472/12, 23472/21? 



Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza wykonanie parkingu podziemnego w miejscu istniejącego parkingu naziemnego na działkach nr 
23472/12, 23472/21. 

 
Pytanie nr 10: 

Czy Zamawiający dopuszcza przebudowę drogi znajdującej się na działce 23472/40 np. podniesienie albo obniżenie jej 
poziomu? 

Odpowiedź: 

Istniejąca droga znajdująca się na działce 23472/40 jest własnością Gminy Łomża. Z uwagi na koszty, jak i trudności 
formalno-prawne, Zamawiający nie przewidywał tego rodzaju robót w zakresie inwestycji. Dopuszcza się przedstawienie 
przebudowy tejże drogi jako rozwiązania wariantowego, który może ewentualnie być zrealizowane w kolejnym etapie 
inwestycji. 

 

Pytanie nr 11: 

Czy Zamawiający dopuszcza, aby część sal dydaktycznych w łączniku, które według Regulaminu Konkursu powinny 
znajdować się na parterze, zlokalizować na wyższych kondygnacjach? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza dydaktyki na I piętrze łącznika. Ma być to tzw. przestrzeń publiczna. 

 

Pytanie nr 12: 

Czy Zamawiający dopuszcza likwidację istniejących kominów wentylacji grawitacyjnych, które mogą kolidować z 
projektowaną funkcją sali dydaktycznej oraz zmianę na wentylację mechaniczną? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza likwidację grawitacyjnych kanałów wentylacyjnych jedynie w przypadku zaistnienia istotnych 
przesłanek. Ze względów ekonomicznych nie jest to działanie pożądane.  

 

Pytanie nr 13: 

Czy Zamawiający definiuje funkcję sal dydaktycznych w zależności od powierzchni - sale o powierzchni 60 m
2 

jako 
laboratoryjne, a sale o powierzchni 80 m

2
 jako wykładowe? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie definiuje funkcji sal dydaktycznych. Nie przewidywano sal o powierzchni 80m
2
, a jedynie o 

powierzchniach ok. 60-65m
2
, ok. 45-50m

2
, ok.  16m

2
 i gospodarcze ok. 10m

2
. Wszystkie z podłogą na 

płasko,  nieaudytoryjne.  

 

 


