






W piątek 21 listopada na zlecenie Prezydenta Miasta Torunia ogłoszony
został  międzynarodowy  dwuetapowy  studialno-realizacyjny  konkurs  na
opracowanie  koncepcji  urbanistyczno-architektonicznej  zagospodarowania
Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu. Wszelkie materiały konkursowe dostępne
są  pod  adresem  www.sarp.katowice.pl na  serwerze  Stowarzyszenie
Architektów  Polskich Oddział  w Katowicach -   instytucji  w ostatnich latach
najbardziej  doświadczonej  w  kwestii  organizacji  konkursów
międzynarodowych  -  gwarantującej  profesjonalizm  działań  i  bezstronność
rozstrzygnięcia. Cechy te mogą mieć decydujące znaczenie dla renomowanych
pracowni, w tym zagranicznych, na których udział liczymy. 

Pula  nagród  oraz  zwrotów  kosztów  uczestnictwa  w  drugim  etapie,
przewidzianych dla zespołów do niego dopuszczonych (łącznie 80 000 zł) oraz
przyrzeczenie  publiczne  zawarcia  umowy  na  wykonanie  dokumentacji
projektowej  o  wartości  1  250  000  zł  oraz  pełnienie  nadzoru  autorskiego
realizacji  inwestycji  o wartości  120 000 zł  wraz z możliwością projektowego
wypowiedzenia  się  na  temat  unikalnej  przestrzeni  położonej  pomiędzy
nabrzeżem Wisły,  a  zabytkowym zespołem staromiejskiej  zabudowy Torunia
stanowi o znacznej atrakcyjności konkursu. 

Termin nadsyłania zgłoszeń został ustalony na 15 grudnia, tak by jeszcze
przed  nadchodzącymi  Świętami  Bożego  Narodzenia  do  zainteresowanych
mogła dotrzeć informacja o dopuszczeniu do udziału w konkursie. 

Pierwszy etap konkursu będzie rozstrzygany w pierwszej połowie marca,
zakończenie drugiego etapu i  ogłoszenie wyników zaplanowano na 15 maja.
Przewodniczącym  Sądu  konkursowego  został  architekt  o  międzynarodowej
renomie Piotr Lewicki z Krakowa. Serdecznie zapraszamy do udziału.

http://www.sarp.katowice.pl/
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Uroczyste  ogłoszenie  wyników  Konkursu  na  opracowanie  koncepcji  urbanistyczno  -
architektonicznej  zagospodarowania Bulwaru Filadelfijskiego  w  Toruniu odbędzie się  w dniu 14
maja 2015 r. o godz. 11:00, w Centrum Targowym PARK przy Szosie Bydgoskiej 3 w Toruniu.
Ogłoszenie  wyników  odbędzie  się  w  obecności  Pana  Prezydenta  Torunia  Michała  Zaleskiego.
Wydarzeniu będzie towarzyszyć wystawa prac konkursowych z obu etapów. Wystawę będzie można
oglądać do 21 maja 2015.

prace zakwalifikowane do 2. etapu konkursu:
011786,
026526,
110701,
131313,
571213,
642033.

Celem i zadaniem konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania Bulwaru
Filadelfijskiego  w  Toruniu  jest  zebranie  pomysłów  na  formę  i  funkcję  objętej  nim  przestrzeni.  Proponowane
rozwiązanie musi również chronić historyczne cechy miasta, zaspakajać ambicje i spełniać potrzeby mieszkańców,
przedstawione w materiałach konkursowych. W związku z powyższym, oczekiwaniem Sądu Konkursowego jest, aby
uczestnicy  zakwalifikowani  do  II  etapu  rozwinęli  twórczo  koncepcje  przedłożone  w  I  etapie.  Sąd  Konkursowy
oczekuje,  że  uczestnicy  rozwiążą  także  takie  aspekty  techniczne  i  funkcjonalne  jak:  parkingi,  elementy  małej
architektury, ewentualną zmianę formy styku nabrzeża z nurtem Wisły i inne.

Sąd Konkursowy przy  udziale powołanych ekspertów, po zapoznaniu się z  pracami złożonymi w I etapie,  ustalił
następujące zalecenia do prac konkursowych w II etapie:
- obiekty zlokalizowane w nurcie rzeki należy projektować jako pływające i demontowalne na okres zimowy,
- ewentualne wprowadzenie takich obiektów jest możliwe w odległości minimum 300m od mostu kolejowego w dół
rzeki.

Zgodnie z par. 12 pkt. 4 Regulaminu Konkursu Sąd Konkursowy ustala liczbę i zawartość plansz, wymaganych w II
etapie:
1. Pracę konkursową należy przedłożyć na czterech planszach o wymiarach 100x70cm, w układzie poziomym.
2. Zawartość merytoryczna pracy konkursowej:
2.1. Rzut w skali 1:500 lub aksonometria w zbliżonej skali terenu objętego zakresem konkursu realizacyjnego.
2.2. Trzy przekroje terenu w skali 1:200, w tym:
- jeden przekrój podłużny fragmentu charakterystycznego dla pracy konkursowej;
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- dwa następujące przekroje poprzeczne: od wylotu ul. św. Jakuba do Wisły oraz wzdłuż osi bramy klasztornej.
2.3.  Charakterystyczny  detal  nawierzchni  wraz  z  elementami  małej  architektury  i  opisem  materiałów,  obszaru
minimum 20x20m, w skali 1:50
2.4. Dwie wizualizacje z poziomu człowieka, w tym:
- w miejscu charakterystycznym dla pracy konkursowej,
- w obszarze wylotu ul. św. Jakuba (część wschodnia terenu opracowania).

Przypominamy, że na tym etapie nie przewidujemy możliwości zadawania pytań, a próby kontaktu z Organizatorem
są równoznaczne z dyskwalifikacją, ze względu na utratę anonimowości uczestnika konkursu.

Lista zakwalifikowanych uczestników.pdf

Odpowiedzi_na_pytania.pdf
001 RYSUNEK ZESTAWCZY.pdf
syt_Torun1+6_113 PAB DT-PAB SYT 09.06-cz1.pdf
syt_Torun1+6_113 PAB DT-PAB SYT 09.06-cz2.pdf

Z  powodu dużego  zainteresowania konkursem termin  składania zgłoszeń  został  przedłużony  do
19.12.2014r, piątek do godz. 18.00

W  piątek  21  listopada  na  zlecenie  Prezydenta  Miasta  Torunia  ogłoszony  został  międzynarodowy  dwuetapowy
studialno-realizacyjny  konkurs  na  opracowanie  koncepcji  urbanistyczno-architektonicznej  zagospodarowania
Bulwaru  Filadelfijskiego  w  Toruniu.  Wszelkie  materiały  konkursowe  dostępne  są  na  serwerze  Stowarzyszenie
Architektów Polskich Oddział  w Katowicach - instytucji  w ostatnich  latach najbardziej  doświadczonej  w  kwestii
organizacji  konkursów międzynarodowych -  gwarantującej  profesjonalizm działań i bezstronność rozstrzygnięcia.
Cechy te mogą mieć decydujące znaczenie dla renomowanych pracowni, w tym zagranicznych, na których udział
liczymy.

Pula  nagród  oraz  zwrotów  kosztów  uczestnictwa  w  drugim  etapie,  przewidzianych  dla  zespołów  do  niego
dopuszczonych  (łącznie  80  000  zł)  oraz  przyrzeczenie  publiczne  zawarcia  umowy  na  wykonanie  dokumentacji
projektowej o wartości 1 250 000 zł oraz pełnienie nadzoru autorskiego realizacji inwestycji o wartości 120 000 zł
wraz z możliwością projektowego wypowiedzenia się na temat unikalnej przestrzeni położonej pomiędzy nabrzeżem
Wisły, a zabytkowym zespołem staromiejskiej zabudowy Torunia stanowi o znacznej atrakcyjności konkursu.

Termin nadsyłania zgłoszeń został ustalony na 15 grudnia, tak by jeszcze przed nadchodzącymi Świętami Bożego
Narodzenia do zainteresowanych mogła dotrzeć informacja o dopuszczeniu do udziału w konkursie.

Pierwszy etap konkursu będzie rozstrzygany w pierwszej połowie marca, zakończenie drugiego etapu i ogłoszenie
wyników  zaplanowano  na  15  maja.  Przewodniczącym  Sądu  konkursowego  został  architekt  o  międzynarodowej
renomie Piotr Lewicki z Krakowa. Serdecznie zapraszamy do udziału.

Komunikat  -  zmiana zasad kwalifikacji

Informujemy o odstąpieniu przez Organizatora Konkursu wymogu wykazania się  przez  Uczestnika
konkursu wiedzą i doświadczeniem, t. j. przedłożenia referencji potwierdzających należyte wykonanie "co najmniej
jednej  wielobranżowej  dokumentacji  projektowej  budowlano-wykonawczej  obiektu  użyteczności  publicznej  o
powierzchni min. 500m2"

Jednocześnie Zamawiający odstępuje od wymogu składania wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w
konkursie  Załącznika nr  8.  Termin  składania wniosków oraz  pozostałe postanowienia Regulaminu
pozostają bez zmian.

Z poważaniem - Sekretarz Konkursu
arch. Agnieszka Kaczmarska

Announcement - change of the rules of qualification

We hereby inform that the Organizer of the Competition  has waived the requirement that the participants must
show knowledge and experience by submitting a letter of reference confirming a proper execution of  "at least one
multi-discipline (multi-branch) construction and detailed technical documentation of a public utility object of a
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floor area of at least 500m2"

Simultaneously,  the  Contracting  Authority  waives  the  requirement  of  submitting,  together  with  the  request  to
participate in the competition, Appendix 8. The deadline of submitting requests to participate and other provisions
of the Competition Rules remain unchanged.

Best regards,
Secretary of the Competition
architect Agnieszka Kaczmarska

Competition Rules ENGLISH VERSION
Description of the Competition Subject Matter

odpowiedzi na pytania do wniosku.pdf

regulamin.pdf
ogłoszenie o konkursie.pdf

ZAŁĄCZNIK NR 1 -  Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie
ZAŁĄCZNIK NR 2 -  Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w konkursie
ZAŁĄCZNIK NR 3 -  Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne
ZAŁĄCZNIK NR 4 -  Oświadczenie o związaniu regulaminem konkursu oraz akceptacji jego warunków
ZAŁĄCZNIK NR 5 -  Oświadczenie uczestnika konkursu o zastrzeżeniu jawności informacji
ZAŁĄCZNIK NR 6 -  Oświadczenie uczestnika konkursu o prawach autorskich
ZAŁĄCZNIK NR 7 -  Wykaz członków zespołu autorskiego uczestnika
ZAŁĄCZNIK NR 9 -  Pokwitowanie odbioru pracy konkursowej
ZAŁĄCZNIK NR 10 -Karta identyfikacyjna uczestnika konkursu
ZAŁĄCZNIK NR 11 - Istotne postanowienia umowy
ZAŁĄCZNIK NR 12 - Opis przedmiotu konkursu
ZAŁĄCZNIK NR 13 - Mapa sytuacyjna
ZAŁĄCZNIK NR 14 - Mapa sytuacyjna z oznaczeniem obszaru konkursu
ZAŁĄCZNIK NR 15 - Uwarunkowania formalno-prawne
ZAŁĄCZNIK NR 16 - Uwarunkowania historyczno-konserwatorskie
ZAŁĄCZNIK NR 17 - Funkcje transportowe
ZAŁĄCZNIK NR 18 - Indeks obiektów z opisem
ZAŁĄCZNIK NR 19 - Indeks zdjęć
ZAŁĄCZNIK NR 20 - Inwentaryzacja drzew i krzewów
ZAŁĄCZNIK NR 21 - Wyniki badań geologicznych gruntu
ZAŁĄCZNIK NR 22 - Konstrukcja nabrzeża z projektu remontu
ZAŁĄCZNIK NR 23 - Plansza zbiorcza - Rewitalizacja Bulwaru Filadelfijskiego
ZAŁĄCZNIK NR 24 - Koncepcja aranżacji przestrzeni wokół miejsca upamiętnienia OSMW w Toruniu
ZAŁĄCZNIK NR 25 - Taras widokowy na  Bulwarze Filadelfijskim
ZAŁĄCZNIK NR 26 - Wizualizacje budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami przy ul. Św. Jakuba
ZAŁĄCZNIK NR 27 - Węzeł przesiadkowy przy dworcu PKP Toruń Miasto
ZAŁĄCZNIK NR 28 - Koncepcja zagospodarowania terenów wokół Placu 18 Stycznia
ZAŁĄCZNIK NR 29 - Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
ZAŁĄCZNIK NR 30 - Analizy przestrzenne ruchu drogowego
ZAŁĄCZNIK NR 31 - Raport z konsultacji społecznych
ZAŁĄCZNIK NR 32 - Koncepcja rozbudowy i nadbudowy wraz z przebudową budynków PSW  UMK w Toruniu
ZAŁĄCZNIK NR 33 - Koncepcja zagos. terenu zieleńca pom.  Chopina, Bydgoską i Al. 500-lecia
ZAŁĄCZNIK NR 34 - Koncepcja zagospodarowania schronu przeciwlotniczego dla celów edukacyjno-          
                                         turystycznych
ZAŁĄCZNIK NR 35 - Koncepcja zagospodarowania Bulwaru w projekcie InWater
ZAŁĄCZNIK NR 36 - Ilustracja fotograficzna elementów zagospodarowania i panoramy
ZAŁĄCZNIK NR 37 - Mapa zasadnicza w formacie dwg
ZAŁĄCZNIK NR 38 - Przekroje terenu
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SPIS ZDJĘĆ 
 

1) Lot 01 – zdjęcie z 2012 r. prawobrzeża Wisły z perspektywą dwóch mostów, 
2) Lot 02 – zdjęcie z 2006 r. zachodniej części Bulwaru Filadelfijskiego, 
3) Lot 03 – zdjęcie z 2006 r, panoramy Bulwaru Filadelfijskiego (bez widocznych mostów), 
4) Lot 04 – zdjęcie z 2006 r. centralnej części Bulwaru Filadelfijskiego, 
5) Lot 05 – zdjęcie z 2009 r. wschodniej części bulwaru z widocznym mostem kolejowym, 
6) Lot 06 – zdjęcie z 2013 r. zachodniej części Bulwaru Filadelfijskiego z widocznym 

mostem drogowym ( fot. Marcin Karasiński), 
7) Lot 07 – zdjęcie z 2013 r. zachodniej części Bulwaru Filadelfijskiego z widocznym 

miejscem upamiętnienia Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej w Toruniu oraz ulicą 
Flisaczą ( fot. Marcin Karasiński) 

8) Lot 08 – zdjęcie z 2013 r.  środkowej części Bulwaru Filadelfijskiego - od  miejsca 
upamiętnienia Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej w Toruniu  do osi ul. Żeglarskiej                
( fot. Marcin Karasiński), 

9) Lot 09 – zdjęcie z 2013 r.  środkowej części Bulwaru Filadelfijskiego z widocznym 
budynkiem limnigrafu i tarasem widokowym ( fot. Marcin Karasiński), 

10) Lot 10 – zdjęcie z 2013 r. środkowej części Bulwaru Filadelfijskiego - od osi ul. 
Żeglarskiej do osi ul. Mostowej ( fot. Marcin Karasiński), 

11) Lot 11 – zdjęcie z 2013 r. środkowej części Bulwaru Filadelfijskiego z widocznym 
budynkiem limnigrafu i ruinami Zamku Krzyżackiego ( fot. Marcin Karasiński), 

12) Lot 12 – zdjęcie z 2013 r. wschodniej części Bulwaru Filadelfijskiego z widocznymi 
ruinami Zamku Krzyżackiego do wylotu ulicy Wola Zamkowa       ( fot. Marcin Karasiński) 

13) Lot 13 – zdjęcie z 2013 r. części Bulwaru Filadelfijskiego - na wschód od wylotu ul. Wola 
Zamkowa ( fot. Marcin Karasiński) 

14) Lot 14 – zdjęcie z 2013 r. części Bulwaru Filadelfijskiego na wschód od wylotu ul. Wola 
Zamkowa z widoczną ul. św. Jakuba ( fot. Marcin Karasiński). 

15) Lot 15 – zdjęcie z 2013 r. części Bulwaru Filadelfijskiego na wschód z widoczną ul. św. 
Jakuba i ul. Warszawską ( fot. Marcin Karasiński). 
 

 
 
 
 


















































































































































