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ODPOWIEDZI DO PYTAŃ ZADANYCH PRZEZ UCZESTNIKÓW KONKURSU. 

 
 
1. Prosimy o podanie programu u żytkowego ( do zachowania)  istniej ącego obiektu 
do adaptacji - budynku przylegaj ącego do płyty boiska treningowego - czy jest to 
opisany w regulaminie pawilon sportowy dwupi ętrowy o pow. u żytkowej 432,27 m2 ? 
Czy posiadaj ą pa ństwo inwentaryzacj ę tego obiektu? Je śli tak to prosimy o jej 
udost ępnienie je śli ma by ć on adaptowany.  
Odp: budynek do adaptacji :  

- pow zab. 327 m 2 
- pow. netto 546 m 2 
- pow. u żytkowa 432 m 2 
- kubatura 2355 m 3  
- dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, dach jednospado wy.  

budynek stanowi zaplecze boiska treningowego. W par terze : dwie szatnie 
zawodników, szatnia trenerska i s ędziowska (wszystkie z przyległymi zespołami 
sanitarnymi), kotłownia i magazyn sprz ętu. Na pi ętrze sala konferencyjna z 
zespołem sanitarnym, szatnia dla pracowników z łazi enk ą i pokojem socjalnym 
 
2. Prosimy o wskazanie na mapie budynków do wyburze nia: siłownia i budynek 
gara żowy 
Odp: stosown ą mapę zamieszczono na stronie www, zał ącznik nr 15e 
 
3. Prosimy o udost ępnienie czystej mapy tylko z granic ą opracowania, bez 
zaznaczonych grub ą czerwon ą linia granic działce, w celu uczytelnienia koncepc ji 
zagospodarowania terenu.  
Odp: stosown ą mapę zamieszczono na stronie www  zał ącznik nr 15d  
 
4.    Jakie jest Pa ństwa stanowisko odno śnie odchyłu osi istniej ącego  
boiska do osi NS wynosz ącego obecnie ok. 45o przy dopuszczalnym k ącie  
15o dla tego typu obiektów?  
Odp: pozostaje bez zmian 
 
5.    Czy dopuszcza si ę usytuowanie nowej zabudowy przylegaj ącej  
bezpo średnio do budynku przy boisku treningowym przeznacz onym do  
zachowania lub jego obudowanie i zintegrowanie z br ył ą stadionu?  
Odp: dopuszcza si ę  
 
6.    Jaka jest dopuszczalna wysoko ść dla projektowanej zabudowy?  
Odp:  nie okre śla si ę 
 
7.    Jaka jest polityka miasta w zakresie obsługi transportem  
zbiorowym, jaki stopie ń takiej obsługi jest przewidywany? Czy pobliska  
stacja kolejowa jest uwzgl ędniona przy obsłudze komunikacyjnej stadionu? 

           Odp: Przewidywana obsługa komunikacyjna : tramwaj ( Al. BoWiD, ul. A. Krajowej), 
autobus (DT Ś, ul.A. Krajowej) , PKP (ul. A. Krajowej) – dworzec  kolejowy  

 
8.    Czy organizator przewiduje konieczno ść stworzenia dodatkowych  
szatni w celu zapewnienia mo żliwo ści rozgrywania turniejów dla wi ęcej  
ni ż dwóch dru żyn?  
Odp: Tak – s ą wymagane w REGULAMINIE patrz rozdz. 13, tabela pkt  IV.1, IV.2, 

IV.3  
 
9.    Czy przewiduje si ę konieczno ść zaprojektowania tzw. „flash zone”  
przy wyj ściu do autokarów przeznaczonym dla zawodników (stre fa  
oddzielna, nie chodzi o „mixed zone”)  
Odp: Tak  
 
 
 



10.    Czy przewiduje si ę konieczno ść stworzenia niezale żnych wej ść dla  
piłkarzy gospodarzy i dru żyny przeciwnej?  
Odp: Nie  
 
11.    Czy organizator zakłada lokalizacj ę parkingu pod trybunami?  
Odp: Do uznania Uczestników  
 
12.    Czy przewiduje si ę usługi typu „fun shop, sport bar” dost ępne w  
dzie ń niemeczowy?  
Odp: Tak 
 
13.    Czy jest preferowana lokalizacja trybuny kib iców go ści?  
Odp: Tak - naro żnik DT Ś, AL. BoWiD (dłu ższe skrzydło) 
 
14.    Jak ą ilo ść miejsc dla niepełnosprawnych na trybunach przewidu je  
organizator?  
Odp: Zakłada si ę nie mniej ni ż 40 miejsc dla niepełnosprawnych w tym 10 dla 
przyjezdnych 
 
15.    Czy organizator przewiduje konieczno ść zaprojektowania  
dodatkowych ló ż VIP poza Skyboxem? Je żeli tak, to jak ą ilo ść? 
Odp: Nie 
 
16.    Czy organizator przewiduje konieczno ść umożliwienia dost ępu na  
płyt ę boiska dla pojazdów ci ężarowych typu TIR w celu zapewnienia  
obsługi scenicznej imprez masowych?  
Odp: Tak 

17. Do cz ęści opisowej nale ży doda ć : "tabel ę z bilansem powierzchni u żytkowych 
wg zał ączonego programu funkcjonalno-u żytkowego z dodaniem kolumny powierzchnie 
projektowane" W ww. tabeli znajduje si ę rubryka powierzchnia, czy oprócz tej 
rubryki nale ży doda ć własn ą rubryk ę " powierzchnie projektowane"?  
Odp: Tak  

18.  Na stronie 11 regulaminu w pliku: Chorzow regulamin  konkursu.doc, jest 
podpunkt koloru czerwonego , którego nie ma w odpow iadaj ącym jemu pliku 
regulamin konkursu.pdf:"g) wyci ąg z oblicze ń konstrukcyjnych głównych elementów 
konstrukcji (zadaszenie, trybuny)" czy jest on obow i ązuj ący?  
Odp: Tak, wyci ąg z oblicze ń jest podstaw ą oceny efektywno ści rozwiaza ń 
konstrukcyjnych, uzupełniono regulamin w wersji doc .  

19. Czy w zwi ązku ze stanowiskiem Krajowej Izby Architektów z dni a 2 wrze śnia 
2013 (1dz.311/KRIA/2013/w) adresowanym mi ędzy innymi do Stowarzyszenia 
Architektów Polskich Oddział Katowice (organizator konkursu) dotycz ącym 
nie ścisło ści w zapisach regulaminu konkursu a w szczególno ści zał ącznika nr 19 
(projekt umowy) Organizator planuje zmieni ć powy ższe zapisy?  
Odp: Trwaj ą negocjacje z Zamawiaj ącym z du żą szans ą na złagodzenie zapisów umowy 
dotycz ącą praw autorskich.  

20. Wynagrodzenie za projekt wielobran żowy oraz pełnienie nadzoru autorskiego 
przewidywane jest na poziomie 3% bud żetu inwestycji. Jest to połowa sumy, któr ą 
Krajowa Izba Architektów sugeruje jako wynagrodzeni e za sporz ądzenie projektu 
tej skali i stopnia skomplikowania. Czy organizator  konkursu przewiduje 
zwi ększenie maksymalnego wynagrodzenia za projekt?  
Odp: Nie  

21. Prosimy o potwierdzenie kategorii projektowaneg o stadionu. W §13 p.1 jest 
mowa o kategorii III wg klasyfikacji Unii Europejsk ich Zwi ązków Piłkarskich 
UEFA, natomiast podane wytyczne z programu funkcjon alnego oraz regulamin UEFA 
Ligi Europy wskazuje na obiekt kategorii IV.  
Odp: kategoria III 

 



22. Prosimy o udost ępnienie mapy obszaru w formacie DWG.  
Odp: Zał ączymy na stronie www na pocz ątku przyszłego tygodnia  

23. Art. 31.2 Regulaminu Rozgrywek o Mistrzostwo T- Mobile Ekstraklasy 2012/13 
nie definiuje odległo ści trybun od boiska, jak równie ż wysoko ści siedze ń nad 
płyt ą. Do czego odnosi si ę §13, p2. 19 ( str. 14 regulaminu ) ? Prosimy o 
wskazanie wła ściwego przepisu i regulaminu.  
Odp: Zapis dotyczy preferowanego typu rozwi ązania, a nie konkretnych wymiarów i 
przepisów  

24. Podana w regulaminie ilo ść miejsc parkingowych jest wi ększa ni ż wymagana dla 
stadionu kategorii III i IV. Czy jest mo żliwo ść zmniejszenia ilo ści miejsc 
podanej w regulaminie?  
Odp: Dopuszcza si ę tolerancj ę +/- 15%  

25. Materiał graficzny powstały w oparciu o wytyczn e regulaminu, nie mie ści si ę 
na 3 planszach formatu 100x70cm. Czy jest mo żliwo ść zwi ększenia ilo ści plansz?  
Odp: Tak, do 4 plansz.  

26. W tabeli "Obiektów nowych do zaprojektowania" p oz.VII.1 podano ilo ść 
parkingów dla samochodów osobowych widzów- 800 stan owisk, czy Zamawiaj ący 
przewiduje umieszczenie tych parkingów na terenie o pracowania, czy te ż dopuszcza 
zapewnienie wy żej wymienionej liczby stanowisk w s ąsiedztwie terenu opracowania.  
Odp; Wył ącznie na terenie opracowania, patrz równie ż odp. Na pytanie nr 24  

27. W tabeli "Obiektów nowych do zaprojektowania" p oz.VIII.7 podano ilo ść oraz 
wielko ść kas biletowych z punktem reklamacji (14+1), czy Za mawiaj ący potwierdza 
że wielko ść ka żdej kasy biletowej z punktem reklamacji ma wynosi ć 30m2.  
Odp: Nale ży przyj ąć 14 kas biletowych po ok. 5,0 m 2 ka żda (dwuosobowa, 
obsługuj ąca przez dwa okienka) i 2 punkty reklamacji po ok. 25 m 2 ka żdy 
(obsługuj ące od wewn ątrz) zlokalizowane od strony DTS - BoWiD – A. Krajo wej  . 
Dodatkowo przy kasach nale ży zaprojektowa ć 7 punktów depozytowych o pow. ok. 4m 2 
każdy  

28.Czy istnieje mo żliwo ść uzyskania mapy stanu istniej ącego w wersji 
elektronicznej edytowalnej np. w formacie dxf ?  
Odp: Patrz odp. na pytanie 22  
 
29.W zał ączniku nr 19b Lista wymaga ń dla jednostki projektowej na str. 5 i 6 w 
polu dla zadania - widnieje zapis: Projekt moderniz acji instalacji c.o w budynku 
UM Chorzów z wariantem instalacji "wody lodowatej".  Prosimy o wyja śnienie czego 
dotyczy powy ższy zapis oraz czy tabela: Lista wymaga ń dla jednostki projektowej 
- zał ącznik nr 1a, stanowi zał ącznik do pracy konkursowej.  
Odp: Wymieniono zał ącznik nr 1a do zał ącznika 19b 

 30.Prosimy o podanie minimalnej liczby charakterys tycznych przekrojów w skali 
1:250 

   Odp: nie okre śla si ę  

31.Prosimy o podanie liczby przekrojów trybun i zad aszenia w skali 1:100 z 
pokazaniem elementów konstrukcyjnych i analizy wido czno ści boiska, czy wystarczy 
jeden przekrój zawieraj ący wszystkie te elementy?  
Odp: Wystarczy jeden przekrój lokalny trybun i zada szenia do linii pocz ątkowej 
boiska  w skali 1:100  

32. Prosimy o podanie skali rysunków ewentualnej ro zbudowy stadionu do 16 000 
miejsc siedz ących.  
Odp: do uznania Uczestników  

 33. Czy § 10.4 punkt 3 oznacza konieczno ść wykonania rzutów rysunków dodatkowych 
ponad te zawarte w punkcie 2? Je śli tak prosimy o doprecyzowanie ich formy i 
skali wymaganych przez Zamawiaj ącego. 
Odp: Zakres opracowania został opisany w § 10.4 pun kt 2  



34. Wg naszej analizy przy podanym zakresie cz ęści graficznej oraz danej skali 
rysunków na podanej liczbie 3 plansz 100x70cm w ukł adzie poziomym, jedna nad 
drug ą nie jest mo żliwe zmieszczenie całego zakresu pracy konkursowej.  Z naszego 
doświadczenia wynika, że optymalna ilo ść plansz 100x70, pozwalaj ąca na pełne 
zobrazowanie koncepcji wynosi minimum 9 plansz. Czy  zamawiaj ący dopuszcza 
zwielokrotnienie podanej ilo ści plansz? Je żeli nie, to prosimy o rozwa żenie 
zmiany skali rysunków.  
Odp: Patrz odpowied ź na pytanie nr 25, 31, 33  

35. Czy z zapisu regulaminu wynika konieczno ść zachowania dotychczasowej 
lokalizacji boiska głównego? W poł ączeniu z gabarytami zewn ętrznymi stadionu o 
pojemno ści docelowej 16 000 widzów mo że to powodowa ć zbytnie zbli żenie 
projektowanego stadionu do istniej ącego budynku zlokalizowanego na działce 
4750.134 (w s ąsiedztwie działek 4749/134, 5126/138). Czy zamawiaj ący dopuszcza 
rozszerzenie zakresu inwestycji o powierzchni ę tej działki z zało żeniem, że 
istniej ący na niej budynek zostanie przeznaczony do wyburze nia przed wykonaniem 
obiektu stadionu? 

   Odp: Nale ży zachowa ć lokalizacj ę boiska głównego, nie przewiduje si ę 
rozszerzenia zakresu inwestycji  

   36. Na stadionach, w których trybuna jest zbli żona maksymalnie do płyty boiska 
istnieje problem z zachowaniem przejezdno ści dla pojazdów słu żb szybkiego 
reagowania, tak aby pojazdy te mogły porusza ć si ę bez naruszenia murawy 
piłkarskiej (zbyt du że promienie skr ętu u żytkowanych przez słu żby wozów 
bojowych). Czy w zwi ązku z tym Zamawiaj ący dopuszcza zlokalizowanie wjazdów w 
bezpo średnim s ąsiedztwie naro żników, ale na prostych odcinkach trybun? Je żeli 
nie to czy Zamawiaj ący dopuszcza poruszanie si ę pojazdów słu żb szybkiego 
reagowania po murawie boiska, a tym samym jej ka żdorazow ą dewastacj ę? 

   Odp: Dopuszcza si ę zlokalizowanie wjazdów na płyt ę boiska w bezpo średnim 
sąsiedztwie naro żników pod warunkiem zachowania wszelkich wymogów be zpiecze ństwa   

 37. Czy Zamawiaj ący koszt jednego miejsca kalkuluje dla stadionu prz ebudowanego 
w I etapie czy te ż dla stadionu przebudowanego w II etapie? 

   Odp: W I etapie  

  

 

 

 


