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Warszawa,  28  października 2021 r.

    znak sprawy: BAF.260.9.2021

Wszyscy Uczestnicy
Konkursu

Dotyczy: dwuetapowego konkursu realizacyjnego na projekt koncepcyjny 
domu jednorodzinnego o powierzchni zabudowy do 70 metrów 
kwadratowych.

W związku z wnioskami Uczestników Konkursu dotyczącymi wyjaśnienia treści 
Regulaminu konkursu, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, udziela poniższych 
wyjaśnień.

Pytanie:
Etap Opracowań studialnych. Wizualizacja – czy to ma być wizualizacja bryły 
zewnętrznej + przykładowe rzuty? Czy może ma być to spacer po budynku? 
Odpowiedź na pytanie:
Wizualizacja wskazana w punkcie 2.2. lit. e. Rozdziału IV Regulaminu konkursu 
powinna zostać przedstawiona w ramach części graficznej (planszy) Opracowania 
studialnego, w postaci pliku w formacie PDF z planszą 100x70cm, w rozdzielczości 
300 dpi, zgodnie z punktem 3.2. lit. a. Rozdziału IV Regulaminu konkursu. Poprzez 
wizualizację należy rozumieć w szczególności opracowania wskazane w punkcie 
2.2. lit. f. i g. Rozdziału VI Regulaminu konkursu, a więc realistyczną wizualizację 
z „lotu ptaka” przedstawiającą w czytelny sposób całość terenu opracowania 
konkursowego, lub realistyczną wizualizację z perspektywy człowieka, ukazującą 
budynek z zewnątrz.

Pytanie:
Czy nazwę pliku (z kartą identyfikacyjną Opracowania studialnego stanowiącą 
Załącznik nr 4 do Regulaminu), należy zmienić również na wybraną przez siebie 
sześciocyfrową liczbę rozpoznawczą (numer identyfikacyjny Opracowania 
studialnego) tożsamą z liczbą, którą wpisuje w Karcie identyfikacyjnej Opracowania 
studialnego? 

GŁÓWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO
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Odpowiedź na pytanie:
W nazwie pliku z kartą identyfikacyjną Opracowania studialnego, należy umieścić 
wybraną przez Uczestnika konkursu sześciocyfrową liczbę rozpoznawczą (numer 
identyfikacyjny Opracowania studialnego) tożsamą z liczbą, którą Uczestnik konkursu 
wpisał w Karcie identyfikacyjnej Opracowania studialnego. Zgodnie z informacją 
wskazaną w pkt 2.6 Rozdziału IV Regulaminu konkursu – Uczestnik konkursu 
umieszcza w nazwie plików (wszystkich plików składających się na Opracowanie 
studialne) wybraną przez siebie sześciocyfrową liczbę rozpoznawczą (numer 
identyfikacyjny Opracowania studialnego) tożsamą z liczbą, którą wpisuje w Karcie 
identyfikacyjnej Opracowania studialnego. Ponadto informuję, że zgodnie z pkt 2.5 
Rozdziału IV Regulaminu konkursu żaden z elementów Opracowania studialnego, 
z wyjątkiem Karty identyfikacyjnej Opracowania studialnego, nie może być opatrzony 
nazwą Uczestnika konkursu składającego Opracowanie ani innymi informacjami 
umożliwiającymi zidentyfikowanie autora opracowania przed rozstrzygnięciem 
Konkursu przez Sąd Konkursowy, co skutkować może wykluczeniem Uczestnika 
z konkursu. Zgodnie z pkt 3.3 lit. a. Rozdziału IV Regulaminu konkursu, treści zawarte 
w plikach postaci elektronicznej zawierających część graficzną i część opisową 
Opracowania studialnego, nie mogą zawierać sześciocyfrowej liczby rozpoznawczej 
(numer identyfikacyjny Opracowania studialnego) z wyjątkiem nazwy pliku.

    Z poważaniem,

                                                  Z upoważnienia
  DYREKTOR GENERALNY
                                                GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO
                                                                               MICHAŁ WIDELSKI

                                                                                              (dokument podpisany elektronicznie)                                                                                          
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