
            

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 
18 października   do dnia 8 listopada 2022 r.   (kontynuacja numeracji pytań)

PYTANIE NR 22.
Tytuł: Model 3d istniejącego budynku
Treść: Czy organizator konkursu udostępni uczestnikom prosty (lub bardziej zaawansowany)
cyfrowy,  trójwymiarowy  model  bryły  budynku  oraz  ewentualnie  model  jego  wnętrz
(przygotowane  np.  w  popularnym  programie  SketchUp)?  Uprzedzając  standardową
odpowiedź (i oczekując innej) - zdaję sobie sprawę, iż organizator prawdopodobnie obecnie
nie dysponuje takimi modelami, jednak ma wystarczającą ilość czasu, by je przygotować  
i  udostępnić,  na  przykład  w  terminie  poinformowania  uczestników  o  dopuszczeniu  do
konkursu.  Praca  projektowa  na  cyfrowym  modelu  jest  współcześnie  standardem  więc
praktycznie  każdy  uczestnik  będzie  musiał  przygotować  taki  model  samodzielnie.
Przygotowanie modelu przez organizatora pozwoli uczestnikom zaoszczędzić sporo czasu 
i  pieniędzy  (mnożonego  przez  ilość  uczestników),  który  będą  mogli  poświęcić  na
merytoryczną  pracę  projektową,  co  przełoży  się  wprost  na  wyższą  jakość  prac
konkursowych.

ODPOWIEDŹ:
Organizator  konkursu nie  posiada  modelu  3D istniejącego budynku  Starej  Octowni  i  nie
przewiduje jego wykonania dla potrzeb konkursu. 

PYTANIE NR 23.
Tytuł: Format plików wniosku
Treść: Szanowni Państwo, czy wniosek i załączniki podpisane elektronicznie w formacie .xml
(za  pomocą  Serwisu  Rzeczpospolitej  Polskiej,  mObywatel  )  będą  przez  Organizatora
konkursu akceptowane?

ODPOWIEDŹ:
Pytanie wpłynęło po terminie przeznaczonym na zadawanie pytań w sprawach formalnych.
Nie. Pliki podpisywane za pomocą mObywatel są plikami opatrywanymi profilem zaufanym
bądź podpisem osobistym [należy przez to rozumieć podpis, o którym mowa w art. 2  
ust. 1 pkt 9 ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych]. Wartość
konkursu przekracza równowartość kwoty określonej w przepisach ustawy Prawo zamówień
publicznych  –  215  000  euro  netto,  co  stanowi  957  524  ,00 zł  netto.  Do konkursu mają
zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych  



(t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) oraz przygotowanego na jej podstawie Regulaminu
konkursu.

W treści Regulaminu konkursu w rozdz. III wielokrotnie wskazane zostało iż wniosek wraz 
z załącznikami musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Słowniczek
Regulaminu  wyjaśnia  iż  „Kwalifikowany  podpis  elektroniczny”   -   iż  wszelkie  wnioski,
podmiotowe środki dowodowe, oświadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiającego
lub  Organizatora  konkursu  składane  w  postaci  elektronicznej  winny  być  opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Nie będą honorowane w/w materiały opatrzone
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

PYTANIE NR 24.
Tytuł: Załączniki do wniosku
Treść:  Czy  w  przypadku,  gdy  wniosek  składa  Uczestnik  występujący  samodzielnie  
i  posiadający uprawnienia wystarczy przesłać Wniosek (zał.  A.1.) wraz z załącznikami do
Regulaminu A.2, A.3, A.4, A.5? Czy należy również załączyć zaświadczenie z odpowiedniej
Izby Architektonicznej?

ODPOWIEDŹ:
Pytanie wpłynęło po terminie przeznaczonym na zadawanie pytań w sprawach formalnych.
Tak, wystarczy przesłać Wniosek (zał. A.1.) wraz z załącznikami do Regulaminu A.2, A.3,  
A.4, A.5. 

PYTANIE NR 25.
Tytuł: Skład zespołu autorskiego
Treść:  Czy ta  sama osoba może zostać  wpisana do dwóch różnych składów autorskich
różnych uczestników konkursu?

ODPOWIEDŹ:
Tak,  jeżeli  jest  wyłącznie  członkiem zespołu/składu  autorskiego,  a  nie  osobą  składającą
wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie.

PYTANIE NR 26.
Tytuł: Konflikt interesów 1
Treść: Czy zachodzi konflikt interesów, jeśli pracownikiem (zatrudnionym na stałą umowę  
o pracę) jednego z Uczestników wspólnie biorących udział w konkursie jest osoba, która była
wcześniej  (w  okresie  krótszym,  niż  3  lata)  zatrudniona  u  jednego  z  Jurorów konkursu?
Osoba  ta  nie  użycza  Uczestnikom  wspólnie  biorącym  udział  w  konkursie  zasobów  w
zakresie kwalifikacji zawodowych, wykształcenia i doświadczenia, jednak będzie pracować
przy wykonywaniu pracy konkursowej.

ODPOWIEDŹ:
Zgodnie  z  opinią  UZP konflikt  interesów dotyczy  osób  „biorących  udział  w  prowadzeniu
postępowania o udzielenie zamówienia lub mogących wpłynąć na wynik tego postępowania,
mających  bezpośrednio  lub  pośrednio  interes  finansowy,  ekonomiczny  lub  inny  interes
osobisty,  który  postrzegać  można  jako  zagrażający  ich  bezstronności  i  niezależności  
w  związku  z  postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia.  Pojęcie  to  obejmuje  zarówno
rzeczywisty,  jak i  postrzegany konflikt  interesów.  Rzeczywisty konflikt  interesów obejmuje
przypadki  wykonania  przez  osoby  występujące  po  stronie  zamawiającego  czynności  



w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub mające wpływ na jego wynik lub
udzielające zamówienia poprzez określone powiązania tych osób z wykonawcami biorącymi
udział w tym postępowaniu. Postrzegany konflikt interesów dotyczy sytuacji,  w których na
chwilę  obecną  nie  występują  określone  powiązania  osób  działających  po  stronie
zamawiającego  z  wykonawcami  w  danym  postępowaniu,  ale  osoby  te  mogą  być
postrzegane jako osoby stronnicze ze względu na związki z przeszłości albo ze względu na
niezachowywanie  reguł  równego  traktowania  wykonawców  w  trakcie  przeprowadzania
postępowania lub na etapie jego przygotowania.

Za  konflikt  interesów  należy  zatem  uznać  każdą  sytuację,  w  której  bezstronność  lub
niezależność  osób  działających  po  stronie  Zamawiającego  w postępowaniu  o  udzielenie
zamówienia  publicznego  jest  lub  może  być  postrzegana  jako  zagrożona  z  uwagi  na
posiadanie powiązań osobistych, majątkowych czy interesu finansowego, ekonomicznego w
określonym rozstrzygnięciu postępowania.”

Organizator wskazał w treści Regulaminu konkursu skład personalny Sądu Konkursowego,
aby osoby w jakikolwiek sposób powiązane z członkami Sądu Konkursowego  (mogący mieć
wpływ na bezstronność oceny) nie brały udziału w tym konkursie. 

PYTANIE NR 27.
Tytuł: Konflikt interesów 2
Treść: Czy zachodzi konflikt interesów, jeśli pracownikiem (zatrudnionym na stałą umowę  
o pracę) jednego z Uczestników wspólnie biorących udział w konkursie jest osoba, która była
wcześniej  (w  okresie  krótszym,  niż  3  lata)  zatrudniona  u  jednego  z  Jurorów konkursu?
Osoba  ta  nie  użycza  Uczestnikom  wspólnie  biorącym  udział  w  konkursie  zasobów  w
zakresie kwalifikacji  zawodowych,  wykształcenia i  doświadczenia i  nie będzie wykonywać
pracy konkursowej (będzie pracować przy innych projektach).

ODPOWIEDŹ:
Nie zachodzi konflikt interesów.

PYTANIE NR 28.
Tytuł: Tabele bilansowe
Treść:  Zgodnie z  pkt.  2.3 rozdz.  IV,  należy dołączyć do opisu załączniki  A.11 i  A.12,  na
których zapisany jest wymóg złożenia podpisu elektronicznego. Jest to sprzeczne z zapisem
2.5  rozdz.  IV  regulaminu.  Czy  w  związku  z  tym,  zapis  na  załącznikach  "wymagany
kwalifikowany podpis elektroniczny'' należy uznać za nieważny?

ODPOWIEDŹ:
Praca konkursowa powinna składać się z:
a.     CZĘŚCI GRAFICZNEJ – 3 plansze w formacie 100 cm x 70 cm, w układzie pionowym
zgodnie z układem plansz wskazanym w Załączniku nr A.15. do Regulaminu konkursu
b.     CZĘŚCI OPISOWEJ – w formacie A4, która powinna obejmować max. 5 stron tekstu
(licząc  bez  strony  tytułowej)  oraz  tabele  bilansowe  (stanowiące  Załącznik  nr  A.11.  do
Regulaminu konkursu) i informacje cenowe (stanowiące Załącznik nr A.12. do Regulaminu
konkursu)
c.          KARTY  IDENTYFIKACYJNEJ  Uczestnika  konkursu  (Załącznik  nr  A.10.  do
Regulaminu konkursu). 
Bezwzględnie  nie  można  opatrzyć  żadnym  podpisem  plików  z  częścią  graficzną  
i częścią opisową.  



Organizator konkursu zwraca uwagę, że informacja o „wymaganym kwalifikowanym
podpisie elektronicznym” na Załącznikach nr A.11 i A.12 została błędnie podana. 

PYTANIE NR 29.
Tytuł: Pracownia digitalizacji, konserwacji i strefy WSO
Treść: W Zał.B.8. pkt. 3.4.13. do Regulaminu Zestawienie powierzchni pomieszczeń w tabeli
"Blok  Zasobów"  w  nawiasie  ma  napisane  "zlokalizowane  w  odrębnym  budynku,  poza
obszarem  opracowania".  Mimo  tego  w  pkt  3.4,  w  tekstowym  opisie  jego  poszczególne
oddziały są opisane wraz z wymaganiami, którym mają odpowiadać (Pracownia Digitalizacji,
Pracownia  Konserwacji,  Strefa  WSO).  Prosimy  o  doprecyzowanie,  czy  Blok  Zasobów
(Pracownia Digitalizacji, Pracownia Konserwacji, Strefa WSO) ma zostać zaprojektowany w
zakresie  konkursu,  czy  nie  mamy  go  brać  pod  uwagę  w  projektowaniu  w  granicach
opracowania.

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający / Organizator konkursu wyjaśnia, że pracownie: digitalizacji, konserwacji oraz
strefa WSO są przedmiotem prac konkursowych i znajdować się mają w nowej lokalizacji.
Z opracowania wyłączono magazyny muzealiów.

PYTANIE NR 30.
Tytuł: Wizja lokalna
Treść:  Chcielibyśmy zapytać, czy w ramach uczestnictwa w wizjach lokalnych 16.11 oraz
23.11 obowiązują jakieś zapisy? Jeśli tak, to prosimy o podanie sposobu na zapisanie się.

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający / Organizator konkursu informuje, że na wizję lokalną nie obowiązują zapisy.
Uczestnictwo w wizji lokalnej jest dobrowolne.

PYTANIE NR 31.
Tytuł: Wizja lokalna – deklaracja wyboru terminu
Treść:  Czy  należy  się  zadeklarować  odnośnie  wybranego  terminu  uczestnictwa  w  wizji
lokalnej dla uczestników konkursu w jednym z dwóch dostępnych terminów do wyboru: - 16
listopada 2022 r. – godz. 12.00 lub 23 listopada 2022 r. – godz. 12.00

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający /  Organizator  konkursu informuje,  że  nie  ma potrzeby zadeklarowania  się  
w sprawie  terminu uczestnictwa  w wizji  lokalnej.  Można wziąć  w niej  udział  w dowolnie
wybranym terminie. 

PYTANIE NR 32.
Tytuł: Pytania_pdf
Treść:  W  załączeniu  przesyłam  plik  pdf  zawierający  pytania  do  Organizatora  Konkursu.
Bardzo proszę o zapoznanie się z treścią. 

32.1.
Zamawiający  wymaga  zlokalizowania  na  terenie  opracowania  konkursowego  minimum  
10 miejsc postojowych dla samochodów osobowych – Dla kogo adresowane są miejsca
postojowe (dla pracowników czy zwiedzających)?



ODPOWIEDŹ:
PATRZ: Pytanie i odpowiedź nr 34. 

32.2.
Zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi forma okien na elewacji frontowej pozostaje pod –
dokumentacja  fotograficzna  stanu  istniejącego  wskazuje,  że  niektóre  otwory  okienne  na
elewacji południowej oraz wschodniej zostały trwale zamknięte przegrodami budowlanymi –
czy  zadaniem  uczestnika  konkursu  jest  przywrócenie  elewacji  (układu  okien)  do  stanu
pierwotnego (likwidacja zabudowy otworów okiennych).

ODPOWIEDŹ:
Organizator konkursu informuje, że zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi, bezwzględnie
należy pozostawić zamurowane pierwotnie dwie blendy okienne na piętrze w elewacji wieży
narożnej. Pozostałe blendy okienne, w przypadku potrzeby, można przekształcić na okna.

32.3.
Zgodnie  z  wytycznymi  konserwatorskimi  nie  dopuszcza  się  większych  zmian  wyglądu
elewacji frontowej poza elementem znajdującym się po lewej stronie elewacji południowej,
mieszczącym bramę wjazdową  –  czy ingerencja  w wygląd  elewacji  frontowej  po  stronie
południowej  zakłada  możliwość  likwidacji  budynku  bramnego  znajdującego  się  w  stanie
ruiny.

ODPOWIEDŹ:
Organizator  konkursu  informuje,  że  zgodnie  z  wytycznymi  konserwatorskimi,  nie  można
rozebrać  budynku  bramnego,  gdyż  stanowi  on  integralną  część  obiektu  wpisanego  do
rejestru  zabytków.  Elewacja  frontowa  budynku  bramnego  może  zostać  częściowo
przebudowana, ale nie może utracić swoich podstawowych indywidualnych cech.

32.4.
Zgodnie  z  wytycznymi  organizatora  konkursu  planowana  inwestycja  obejmuje  swoim
zakresem przebudowę,  rozbudowę  i  zmianę  sposobu  użytkowania.  W zakresie  budynku
istniejącego Starej Octowni podlegającego przebudowie przyjęto uzyskanie (lub otrzymanie)
powierzchni zabudowy ok. 565 m2 (powierzchnia zabudowy stanu istniejącego) - rozbudowa
budynku istniejącego spowoduje zwiększenie powierzchni zabudowy. Zapisy w/w wymagają
doprecyzowania  –  jaki  jest  faktyczny  zakres  planowanej  inwestycji:  przebudowa  czy
przebudowa z rozbudową budynku Starej Octowni. 

ODPOWIEDŹ:

„Przedmiotem  konkursu  jest  wykonanie  spójnej,  całościowej  koncepcji  urbanistycznej,
architektonicznej i funkcjonalno-użytkowej  rewitalizacji (modernizacji i przebudowy) budynku
Starej Octowni wraz z rozbudową na potrzeby  Muzeum Okręgowego  w Lesznie ….” – ten
zapis  Regulaminu  w  rozdziale  II  „Opis  przedmiotu  konkursu”  w   p.1.1  wyjaśnia  zakres
inwestycji obejmującej zarówno istniejący  budynek Starej Octowni jak i rozbudowę – nową
część.  Wielkość,  charakter,  forma całości  oraz  sposób połączenia  budynku istniejącego  
i nowej części  zależą od propozycji konkurujących. 

Zakres realizacji  inwestycji  został  też określony w Programie funkcjonalno-użytkowym –  
Załącznik nr B.8.  p. 3.1 : 

„Planowana inwestycja  - budowa nowej siedziby Muzeum Okręgowego w Lesznie  wraz  
z przebudową, rozbudową i zmianą sposobu użytkowania  budynku Starej Octowni obejmuje
swoim zakresem:



- przebudowę, rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania  budynku dawnej Leszczyńskiej
Fabryki Octu zwanego Starą Octownią

- budowę nowego budynku

- rozwiązanie połączenia pomiędzy istniejącym  budynkiem  rewitalizowanym a budynkiem
projektowanym”

32.5.
Zgodnie z wytycznymi organizatora konkursu program funkcjonalny przewiduje patio / łącznik
jako  możliwe  połączenie  budynku  Starej  Octowni  z  nowym  budynkiem  wewnętrznym
dziedzińcem  –  zapis  wskazuje,  że  organizator  konkursu  oczekuje  docelowo  dwóch
niezależnych budynków, których wspólnym mianownikiem pozostaje w/w patio. W związku 
z powyższym oraz w nawiązaniu do pytania nr 4 zapisy w/w wymagają doprecyzowania –
jaki jest faktyczny zakres planowanej inwestycji: przebudowa budynku Starej Octowni wraz 
z budową nowego budynku czy przebudowa z rozbudową budynku Starej Octowni.

ODPOWIEDŹ:

Zakres  realizacji  inwestycji  został  określony  w  Programie  funkcjonalno-użytkowym  –  
Załącznik nr B.8.  p. 3.1 następująco: 

„Planowana inwestycja  - budowa nowej siedziby Muzeum Okręgowego w Lesznie  wraz  
z przebudową, rozbudową i zmianą sposobu użytkowania  budynku Starej Octowni obejmuje
swoim zakresem:

- przebudowę, rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania  budynku dawnej Leszczyńskiej
Fabryki Octu zwanego Starą Octownią

- budowę nowego budynku

- rozwiązanie połączenia pomiędzy istniejącym  budynkiem  rewitalizowanym a budynkiem
projektowanym”

Sposób  połączenia  nowej  części  z  istniejącym  budynkiem  jest  częścią  zadania
konkursowego  -   patio  nie  jest  elementem  wymaganym,  ale  możliwym  –  zależnie  od
propozycji projektowej. Finalnie Organizatorowi konkursu zależy na uzyskaniu : „…..spójnej,
całościowej  koncepcji  urbanistycznej,  architektonicznej  i  funkcjonalno  -  użytkowej
rewitalizacji  (modernizacji  
i  przebudowy)  budynku  Starej  Octowni  wraz  z  rozbudową  na  potrzeby   Muzeum
Okręgowego  w Lesznie ….”

32.6.
Zgodnie  z  wytycznymi  organizatora  konkursu  w  zakresie  budynku  istniejącego  Starej
Octowni  podlegającego  przebudowie  przyjęto  uzyskanie  (lub  otrzymanie)  wysokości
kondygnacji  około  3,5  m  przy  liczbie  3  kondygnacji  nadziemnych  –  utrzymanie  w/w
wysokości  oraz  liczby kondygnacji  uniemożliwia realizację  w tej  przestrzeni  pomieszczeń
bloku wystawienniczego. Powyższe zapisy wymagają doprecyzowania – czy możliwe jest
odstępstwo od w/w wysokości i liczby kondygnacji?

ODPOWIEDŹ:
Usytuowanie poszczególnych bloków funkcjonalnych w istniejącej lub projektowanej części
muzeum  stanowi  istotną  część  zadania  konkursowego.  Załączona  do  Regulaminu  –  
Załącznik  nr  B.10.  „Inwentaryzacja  istniejącego   budynku  Starej  Octowni”  określa
poszczególne  wysokości kondygnacji. Możliwa jest zmiana wysokości i liczba kondygnacji
przy zachowaniu wszystkich  pozostałych wytycznych konserwatorskich.  Załącznik  nr  B.6.
określa  możliwe  działania  projektowe  zarówno  jeśli  chodzi  o  wnętrze   budynku  Starej
Octowni jak i formę zewnętrzną. 



32.7.
Zgodnie  z  wytycznymi  organizatora  konkursu  przyjęto  przykładowe  parametry  budynku
projektowanego  min.  wysokość  do  15  m.  Zapisy  planu  miejscowego  paragraf  8  ust.2
wskazują,  że  dopuszcza  się  budowę  oraz  nadbudowę  oficyn  pod  warunkiem  nie
przekraczania wysokości kalenicy budynku frontowego (wysokość kalenicy budynku Starej
Octowni wynosi 12,42 m) – zapis wytycznych organizatora konkursu wymaga sprostowania.

ODPOWIEDŹ:
PATRZ: Pytanie i odpowiedź nr 21.

32.8.
Zgodnie z zapisami planu miejscowego zezwala się na realizacje innych niż wyznaczone  
w  planie  dróg  wewnętrznych,  w  ramach  zagospodarowania  terenu,  pod  warunkiem
zachowania  minimalnej  szerokości  8,0  m  w  liniach  rozgraniczających  oraz  zachowanie
odległości  zabudowy min 5,0  m od pasa drogowego drogi  wewnętrznej  – wprowadzenie
drogi  dojazdowej  do  budynku  oraz  obsługującej  oczekiwane  miejsca  parkingowe  jest
niemożliwe w realizacji przy zachowaniu w/w zapisów planu miejscowego biorąc pod uwagę
odległość pomiędzy stacją trafo a ścianą zewnętrzną budynku Starej Octowni.

ODPOWIEDŹ:
Wyżej wskazana droga nie jest drogą wewnętrzną w rozumieniu planu miejscowego. Jest to
przejazd w ramach własnej posesji, miejsca postojowe podlegają warunkom technicznym.”

PYTANIE NR 33.
Tytuł: Wizja lokalna - czy konieczny jest zapis?
Treść:  Czy  konieczny  jest  zapis  na  wizję  lokalną?  Jeśli  tak,  w  taki  sposób  można  go
dokonać?

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający / Organizator konkursu informuje, że na wizję lokalną nie obowiązują zapisy.
Uczestnictwo w wizji lokalnej jest dobrowolne.

PYTANIE NR 34.
Tytuł: Miejsca postojowe
Treść:  Czy miejsca postojowe wymienione w Załączniku  nr  B.8.  pkt  3.2.  do Regulaminu
konkursu (wymagane 10 miejsc postojowych) mają służyć do obsługi  personelu budynku
muzeum, czy też miałyby one służyć zwiedzającym wystawy? Czy Organizator oczekuje ich
skomunikowania bezpośrednio ze strefą recepcyjną, czy też dopuszcza się lokalizację miejsc
postojowych  w  pobliżu  zaplecza  lub  wejścia  dla  pracowników?  Odnośnie  wymogu
zapewnienia garażu dla samochodu służbowego: Czy Organizator ma na myśli standardowy
samochód osobowy, czy też mowa o pojeździe o większych gabarytach? Czy Organizator
dopuszcza  lokalizację  miejsca  postojowego  dla  samochodu  służbowego  w  zadaszonej
wiacie, ewentualnie w miejscu zadaszonym wspornikowo wysuniętą częścią budynku, czy
też  musi  to  być  stricte  garaż  (pomieszczenie  wydzielone  ścianami  i  zamykane  bramą
garażową).

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający zakłada, że stanowiska postojowe zlokalizowane na terenie inwestycji służyć
mają głównie dla obsługi zwiedzających. Wobec deficytu powierzchni oraz nieregularnego
kształtu działki, Organizator konkursu nie stawia wymagań dotyczących miejsca usytuowania



stanowisk postojowych na terenie ani sposobu skomunikowania ich z konkretnymi strefami
Muzeum, pozostawiając konkurującym wybór optymalnego rozwiązania.
Wytyczne Inwestora dla projektowania garażu dla samochodu służbowego przedstawiono  
w Programie funkcjonalno-użytkowym dla planowanej  budowy,  który jest  Załącznikiem nr
B.8. do Regulaminu konkursu. Rodzaj samochodu określono w nim jako pick-up, obecnie
Muzeum posiada auto Volkswagen Caddy. Miejsce postojowe dla samochodu służbowego
przewidziano jako garaż w kubaturze budynku - część działu technicznego.

PYTANIE NR 35.
Tytuł: Wizja lokalna 
Treść:  "Zamawiający/Organizator  zaprasza  zakwalifikowanych  Uczestników  konkursu  do
wzięcia udziału w wizji  lokalnej  terenu i  budynku Starej  Octowni,  w dwóch terminach do
wyboru." W jaki sposób zostanie zapewniona anonimowość osób biorących udział w wizji
lokalnej? Działający czynnie w zawodzie architekci mogą zostać rozpoznani.

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający / Organizator informuje, że zapewnia anonimowość osób biorących udział w
wizji  lokalnej,  poprzez nieprowadzenie  zapisów udziału,  nietworzenie  list  obecności  i  ich
sprawdzanie.  W  wizji  lokalnej,  w  imieniu  Organizatora  konkursu  weźmie  udział  tylko
sekretarz  organizacyjny  konkursu  lub  ewentualnie  jego  asystent  lub  konsultant  konkursu
oraz  osoba,  która  ma  upoważnienie  do  udostępnienia  terenu  konkursu  i  obiektu  Starej
Octowni  zwiedzającym.  W  wizji  lokalnej  nie  biorą  udziału  przedstawiciele  Sądu
Konkursowego. Uczestnictwo w wizji lokalnej jest dobrowolne.

PYTANIE NR 36.
Tytuł: Pytania konkurs 
Treść: Cztery pytania

36.1.
Czy wszystkie sale wystaw muszą mieć wysokość 5 metrów? Jeśli  nie, proszę wskazać  
w których można zastosować mniejszą wysokość pomieszczeń?

ODPOWIEDŹ:
Tak, wszystkie sale bloku wystawienniczego powinny mieć wysokość 5,0 m.

36.2.
Czy sala multimedialna musi posiadać wysokość 5 metrów ?

ODPOWIEDŹ:
Tak, sala multimedialna też powinna mieć wysokość 5,0 m.

36.3.
W wytycznych konserwatorskich jest zapis o dopuszczeniu zmiany wysokości stropów? Czy
można wnioskować, że istniejący budynek octowni może posiadać zupełnie nowe stropy, na
innych poziomach, w tym może nie posiadać któregoś z nich?

ODPOWIEDŹ:
Tak, można tak wnioskować zachowując pozostałe wytyczne konserwatorskie.



36.4.
Zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi można podwyższyć połać dachu pulpitowego od
strony wnętrza kwartału. Czy maksymalna wysokość podniesienie jest określona poziomem
kalenicy ceramicznego dachu frontowego czy jednak można podnieść do wysokości 15,0 m
zgodnie z zapisem o maksymalnej wysokości w planie miejscowym?

ODPOWIEDŹ:
Maksymalna wysokość podniesienia dachu pulpitowego określona jest poziomem kalenicy  
ceramicznego dachu  frontowego, nie można podnieść go wyżej.  

PYTANIE NR 37.
Tytuł: Wizja lokalna 
Treść:  Czy trzeba zadeklarować na który termin się decydujemy czy wystarczy przyjechać 
w którymś ze wskazanych dni?

ODPOWIEDŹ:
Sprawy dotyczące organizacji  i  zasad uczestnictwa w zaplanowanych przez Organizatora
konkursu wizjach lokalnych zostały zawarte w odpowiedziach na pytania numer 30, 31, 33 
i  35,  a  także  zostały  przekazane  wszystkim  Zainteresowanym  na  stronie  internetowej
konkursu.

PYTANIE NR 38.
Tytuł: Liczba uczestników dopuszczonych
Treść: Proszę o informacje ilu uczestników zostało dopuszczonych do udziału w konkursie.

PYTANIE NR 39.
Tytuł: Liczba zakwalifikowanych zgłoszeń
Treść: Czy mogę się dowiedzieć ile zgłoszeń do konkursu zostało zakwalifikowanych? 

ODPOWIEDŹ:
Zgodnie  z  Regulaminem konkursu do dnia  24.10.2022 r.  do  godziny 23:59 złożono 202
wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie. Ostatecznie,  po weryfikacji,  192 wnioski
zostały  zakwalifikowane  do  udziału  w  konkursie.  Informacja  na  ten  temat  została
zamieszczona przez Organizatora na stronie internetowej konkursu.

arch. Borys Wrzeszcz,
                                                sekretarz organizacyjny konkursu

Poznań, 15 listopada 2022 r.
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