
 

             

 

Konkurs SARP nr 1029 

NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ 
REWITALIZACJI BUDYNKU STAREJ OCTOWNI WRAZ Z ROZBUDOWĄ NA POTRZEBY 
MUZEUM OKRĘGOWEGO W LESZNIE 
 

Odpowiedzi na pytania, które wpłynęły przez Elektroniczną Platformę Konkursową od dnia 
1 do 11 października 2022 r. (kontynuacja numeracji pytań) 
 
 
PYTANIE NR 6. 

Tytuł: Octownia - PODZIEMIE 

Treść: W regulaminie w pkt.2.4. Warunki geotechniczne, ścisła zabudowa budynków 

sąsiednich, poziom posadowienia ich fundamentów oraz nieregularny kształt działek niosą 

ryzyko wysokich kosztów prac fundamentowych, z tego względu należy zwrócić uwagę na 

racjonalność przyjętych założeń posadowienia obiektu, szczególnie w odniesieniu do 

kondygnacji podziemnej. Natomiast w 2.7 "... że ze względu na skomplikowane warunki 

gruntowe, a przede wszystkim wysoki poziom wód gruntowych, uwarunkowania lokalizacyjne 

(nieregularny kształt działki, sąsiedztwo istniejących budynków) oraz czynniki ekonomiczne 

wyklucza się wykonanie kondygnacji podziemnej. PYTANIE: Czy mamy rozumieć, że 

wyklucza się garaż podziemny, natomiast dopuszcza się jak najbardziej kondygnację 

podziemną na inne funkcje niż garażowe? 

 

ODPOWIEDŹ: 

Ze względu na wymienione ograniczenia wyklucza się, bez względu na funkcję, kondygnację 

podziemną – rozumianą wg Warunków Technicznych jako „kondygnację zagłębioną poniżej 

poziomu przylegającego do niej terenu co najmniej w połowie jej wysokości w świetle, a także 

każdą usytuowaną pod nią kondygnację”. 

 
PYTANIE NR 7. 

Tytuł: Octownia - TRAFO I DRZEWA 

Treść: Na planszach zał. B.8 na niebiesko jako zakres opracowania zaznaczona jest stacja 

trafo z działką 328/1. Prosimy o potwierdzenie, że ta działka wraz z budynkiem TRAFO nie 

podlega opracowaniu konkursowemu. Prosimy również o potwierdzenie, że na dwóch 

działkach objętych opracowaniem nie występują drzewa, a istniejące i widoczne na zdjęciach, 

należą do działek sąsiadujących. Dziękuję. 

 

ODPOWIEDŹ: 

Na działce 328/1 należącej do Enea S.A. znajduje się budynek trafostacji. Ze względu na brak 

prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane przez Inwestora do w/w działki, 

jest ona wyłączona z obszaru opracowania konkursowego. 

Na obszarze opracowania konkursowego, stanowiącym dwie działki, nie występują drzewa. 

Te widoczne na przedstawionych w materiałach konkursowych fotografiach znajdują się na  

działkach sąsiednich.  



PYTANIE NR 8. 

Tytuł: Octownia - nadbudowa budynku zabytkowego. 

Treść: W wytycznych konserwatorskich stwierdzono brak możliwości zmian w elewacji 

frontowej ( południowej ) poza "budynkiem bramnym" - aneksem z lewej strony elewacji. 

Natomiast dopuszcza się: "W budynku głównym istnieje możliwość podwyższenia połaci 

dachu pulpitowego znajdującego się w części tylnej, a zasłoniętego ceramicznym dachem 

frontowym krytym dachówką karpiówką układaną w koronkę. W jego połaci można umieścić 

też dodatkowe świetliki." PYTANIE: Prosimy o doprecyzowanie - najlepiej na rysunku - 

stwierdzenia części tylnej (zaznaczenie powierzchni rzutu, która może być wyniesiona do góry, 

gdyż na rysunku elewacji projektowanej południowej, będzie wtedy widoczne. Czy chodzi 

może o skrzydło od ulicy Chrobrego? Od którego miejsca zaczyna się część tylna? Ze zdjęć 

wynika, że dach pulpitowy zaczyna się już za dachem mansardowym zarówno ulicy Jana 

Pawła II i Chrobrego. Jeśli jesteśmy w błędzie, to prosimy o sprostowanie. Dziękujemy. 

 

ODPOWIEDŹ: 

Połać dachu Starej Octowni nie może być wyżej podniesiona niż wysokość zewnętrznych 

murów obwodowych - attyki od strony ulicy B. Chrobrego i al. Jana Pawła II. Zrujnowana 

przybudówka po stronie lewej od strony al. Jana Pawła II może być nadbudowana. 

 
PYTANIE NR 9. 

Tytuł: Octownia - pozostałe elewacje 

Treść: Czy dopuszcza się zmiany w otworach okiennych - szerokość, wysokość, przesunięcie 

ich na elewacji wschodniej (Chrobrego)? Czy takie zmiany dopuszcza się w elewacji północnej 

i zachodniej budynku Starej Octowni? 

 

ODPOWIEDŹ: 

W strefie parterowej elewacji frontowych Starej Octowni dopuszcza się możliwość zmiany 

otworów okiennych na okna typu porte-fenetre lub otwory drzwiowe, bez zmiany ich szerokości 

i przebudowy nadproża. 

 
PYTANIE NR 10. 

Tytuł: Nazwa uczestnika konkursu 

Treść: Czy jako osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, jestem osobą 

samodzielnie biorącą udział w konkursie, w nazwie uczestnika konkursu wpisuje swoje imię  

i nazwisko czy nazwę firmy? Czy jeśli podaję nazwę firmy (jednoosobowa działalność 

gospodarcza) to w "Informacja o osobach uprawnionych do składania oświadczeń woli  

w imieniu Uczestnika konkursu" powinnam podać swoje imię i nazwisko czy tylko w przypadku 

ustanowienia pełnomocnika? Czy w takim wypadku pola w rozdziale II i V pozostają puste? 

 
ODPOWIEDŹ: 

Osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą biorąca udział samodzielnie  

w konkursie sama reprezentuje podmiot gospodarczy, który prowadzi. Zatem w "Informacji  

o osobach uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Uczestnika konkursu" należy 

wpisać dane osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą. 

 
PYTANIE NR 11. 

Tytuł: Podmioty udostępniające zasoby 



Treść: 1. Czy przez udostępnienie zasobów rozumieją Państwo np. osobę bez wymaganych 

uprawnień lub wykształcenia, która bierze udział w konkursie wspólnie z inną osobą 

posiadającą te uprawnienia / wykształcenie i która udziela swoich zasobów ?  

 

Treść: 2. Czy wymagane jest przesłanie wraz z wnioskiem zobowiązań podmiotów 

udostępniających zasoby takich jak projektanci branżowi (np. konstruktor, elektryk) ?  

 

Treść: 3. Czy osoba biorąca udział w konkursie samodzielnie i posiadająca wykształcenie  

i wymagane uprawnienia musi wysyłać także Załącznik nr A.6 "Zobowiązanie podmiotu 

udostępniającego zasoby" ? 

 
ODPOWIEDŹ: 

ad. 1. Osoba bez wymaganych uprawnień lub wykształcenia, chcąc wziąć udział w konkursie, 

dla spełnienia warunku udziału w konkursie powinna korzystać z zasobu [innego 

podmiotu/osoby] posiadającego wymagane uprawnienia/wykształcenie. 

 

ad. 2. Nie. Na tym etapie należy wykazać się spełnianiem warunku udziału w konkursie 

dotyczącym zdolności technicznej i zawodowej w zakresie wykształcenia i kwalifikacji 

zawodowych określonym w rozdziale III pkt 1.6. lit. d) Regulaminu konkursu. 

 

ad. 3.  Nie. Uczestnik konkursu biorący udział w konkursie samodzielnie i posiadający 

wykształcenie i wymagane uprawnienia nie musi wysyłać Załącznika nr A.6 "Zobowiązanie 

podmiotu udostępniającego zasoby". 

 
 
PYTANIE NR 12. 

Tytuł: Członkowie zespołu 

Treść: Czy osoba fizyczna, architekt z uprawnieniami, prowadząca jednoosobową działalność 

może przystąpić do konkursu sam czy z projektantami branżowymi ( konstrukcja, sanitarka, 

elektryka, teletechnika, drogowiec)? Czy powyższa osoba (biuro projektowe) posiadająca 

pracowników na umowę o dzieło oraz umowę zlecenie, a chcą ująć ich w zespole projektowym 

jako projektantów oraz asystentów przystępuje sama do konkursu czy wraz z nimi jako 

uczestnikami konkursu, ustanawiając wówczas przedstawiciele – reprezentanta czy tylko 

wymienia jako członków grupy? 

 
ODPOWIEDŹ: 

Na etapie weryfikacji wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie Uczestnik 

konkursu winien wykazać się spełnianiem warunku, o którym mowa w Rozdziale  

III pkt 1.6 lit d) Regulaminu konkursu. 

Osoba fizyczna, architekt z uprawnieniami, prowadząca jednoosobową działalność 

gospodarczą (biuro projektowe),posiadająca pracowników na umowę o dzieło oraz 

umowę zlecenie tylko wymienia w/w osoby jako członków zespołu autorskiego. 

 
 
 
 

arch. Borys Wrzeszcz, 

                                                    sekretarz organizacyjny konkursu 

 

Poznań, 14 października 2022 r. 

 


