
            

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 
8 listopada do dnia 30 listopada 2022 r. (kontynuacja numeracji pytań)

PYTANIE NR 40.
Tytuł: Wizja lokalna
Treść: Kiedy jest termin wizji lokalnej?

ODPOWIEDŹ:
Obie wizje lokalne już się odbyły w terminach podanych w Regulaminie konkursu.

PYTANIE NR 41.
Tytuł: Etap - wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie
Treść:  Jaka ilość wniosków o dopuszczenie w konkursie została złożona? Ilu uczestników
zostało dopuszczonych do złożenia pracy konkursowej?

ODPOWIEDŹ:
Informacja na ten temat została zamieszczona przez Organizatora na stronie internetowej
konkursu w „Aktualnościach” z dnia 10.11.2022 roku., a także stanowi odpowiedź na pytania
nr 38 i nr 39, udzieloną dnia 15 listopada 2022 r. 

PYTANIE NR 42.
Tytuł: Wizja lokalna
Treść: Czy organizator konkursu przewiduje nagranie z wydarzenia (np. Youtube, itp) - wizja
lokalna  16.11  i  23.11-  udostępnienie  nagrania  umożliwi  pozostałym  uczestnikom
nieobecnym, przejrzenie relacji oraz wyciągnięcie wniosków ze spotkania na żywo.

ODPOWIEDŹ:
Organizator konkursu informuje, że nie przewidziano takiego przedsięwzięcia.

PYTANIE NR 43.
Tytuł: Pytania do regulaminu konkursu
Treść: Zestaw 8 pytań

43.1.
Z  uwagi  na  usytuowanie  „bloku  zasobów”  poza  obszarem  opracowania  konkursowego
prosimy o opisanie procesu dostaw dzieł do nowoprojektowanego budynku. Czy konieczne
jest  zaprojektowanie strefy dostaw wraz z powiązanymi  z  nią  funkcjami  takimi  jak:  biuro



przyjęć dostaw, magazyn przyjęć, śluza na samochód dostawczy, przestrzeń przeznaczona
na rozładunek muzealiów? Jakie gabaryty samochodu dostawczego należy przewidzieć?
ODPOWIEDŹ:
Konieczne jest  zaprojektowanie  strefy dostaw wraz z powiązanymi  funkcjami,  takimi  jak:
biuro przyjęć dostaw, magazyn przyjęć, śluza na samochód, przestrzeń na rozładunek oraz
przestrzeń na materiały  i  sprzęty do pakowania  (skrzynie,  folie  etc.);  strefa  ta  musi  być
wyłączona z dostępu dla osób postronnych i łatwo skomunikowana z częścią ekspozycyjną,
digitalizacji  i  konserwacji.  Należy  uwzględnić  dojazd  samochodu  o  maksymalnej  masie
całkowitej do 10 ton.

43.2.
Czy z uwagi na to, że granica działki nie pokrywa się ze ślepą ścianą szeregowego budynku
wielorodzinnego  od  strony  północnej,  wyklucza  się  możliwość  przyłączenia  się
nowoprojektowanym budynkiem do ścian wspomnianego budynku?

ODPOWIEDŹ:
Projektowany  obiekt  musi  zostać  usytuowany  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,
spełniać wymagania Warunków Technicznych.

43.  3.
Czy wystawy czasowe będą działały niezależnie od reszty ekspozycji? Czy przewiduje się
osobne biletowanie?

ODPOWIEDŹ:
Wystawy  czasowe  mogą  znajdować  się  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  wystaw  stałych;
dopuszcza się możliwość niezależnego biletowania wystaw czasowych.

43.4.
Prosimy  o  doszczegółowienie  wymagań  dotyczących  dźwigu  towarowego.  Jaki  powinien
mieć udźwig? Jakie minimalne wymiary wewnętrzne kabiny? Prosimy również o określenie
wymiarów drzwi w świetle.

ODPOWIEDŹ:
Minimalne  wymiary  wewnętrzne  dźwigu  towarowego  powinny  zapewnić  transport
wielkogabarytowych obiektów (np. 120 x 196 cm; 127,5 x 51 x 193 cm; 181 x 87 x 42 cm; 
250 x 13,5 cm; 255 x 198 cm; 151 x 316 cm; 125 x 232 cm;); udźwig powinien uwzględnić
ciężar i wymiary wózka widłowego, na którym będą transportowane obiekty.
 
43.5.
Czy przy narzuconym układzie plansz (Zał.A.15) możliwe jest umieszczenie dodatkowych
wizualizacji w określonych przestrzeniach?

ODPOWIEDŹ:
Możliwe jest  umieszczenie  dodatkowych wizualizacji  w wolnych miejscach na planszach,
przy  założeniu  że  intencją  Organizatora  konkursu  była  jak  najmniejsza  liczba
przedstawianych wizualizacji. 

43.6.
Odnośnie zapisu z regulaminu konkursu, rozdz. IV podpunkt 2.2.1 f tj. „Dwie wizualizacje:
jedna pokazująca strefę wejścia do budynku Muzeum – w kolorze, druga czarno-biała”. Czy
czarno-biała wizualizacja może reprezentować inną dowolną przestrzeń budynku?



ODPOWIEDŹ:
Organizator  konkursu  oczekuje  dwóch  wizualizacji pokazujących budynek  Muzeum  
z zewnątrz: jednej wizualizacji pokazującej strefę wejścia do budynku Muzeum – w kolorze,
drugiej  wizualizacji czarno-białej - ujęcie dowolne.

43.7.
Czy w przypadku mniejszej liczby rzutów (zał. A.15 określa przestrzeń dla 6 rzutów), możliwe
jest wykorzystanie pozostałej przestrzeni plansz w dowolny sposób?

ODPOWIEDŹ:
Po zamieszczeniu na planszach wymaganych rysunków zgodnie z zał. A.15, w odniesieniu
do  konkretnej  koncepcji  przedstawionej  przez  Uczestnika  konkursu,  możliwe  jest
wykorzystanie pozostałej przestrzeni plansz w dowolny sposób. Możliwe jest  umieszczenie
dodatkowych wizualizacji  w wolnych miejscach na planszach,  przy założeniu  że  intencją
Organizatora konkursu była jak najmniejsza liczba przedstawianych wizualizacji. 

43.8.
Ze względu na ograniczenie wysokości zabudowy do 15 m wynikające z MPZP prosimy  
o  zmniejszenie  wymagań  dotyczących  minimalnych  wysokości  przestrzeni  sal
ekspozycyjnych do 4,5 m. Umożliwi to w nowoprojektowanym budynku uzyskanie większej
ilości kondygnacji.

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający  i  Organizator  konkursu  informują,  że  ze  względu  na  wielkość  niektórych
eksponatów co najmniej 50% powierzchni wystawienniczej powinno mieć wysokość 5,0 m, 
z sugestią  iż taka wysokość powinna być przede wszystkim przewidziana dla ekspozycji
malarstwa. 

PYTANIE NR 44.
Tytuł: Materiały
Treść: Mamy kłopoty z otworzeniem mapy zasadniczej. Prosimy o sprawdzenie, czy plik jest
poprawnie zapisany.

ODPOWIEDŹ:
Po sprawdzeniu, Organizator konkursu potwierdza, że plik zawierający mapę zasadniczą jest
poprawnie zapisany.

PYTANIE NR 45.
Tytuł: Uczestnicy wizji lokalnej
Treść:  Czy  w  wizji  lokalnej  mogą  uczestniczyć  również  osoby  z  przyszłego  zespołu
projektowego, czy tylko ja sam jako oficjalny uczestnik?

ODPOWIEDŹ:
Organizator konkursu informował, że udział w wizji lokalnej jest dobrowolny i mógł w niej
uczestniczyć każdy.

PYTANIE NR 46.
Tytuł: Pytanie
Treść:  Dotyczy  rozdziału  IV  pkt.  2.2.1.  f.  Należy  wykonać  dwie  wizualizacje:  jedna
pokazująca  strefę  wejścia  do  budynku  Muzeum -  w  kolorze,  druga  czarno-biała.  Czy to
znaczy, że wizualizacja dotyczy tego samego ujęcia tylko jedna ma być wykonana w kolorze



a druga czarno - biała? Czy strefę wejścia należy rozumieć jako element zewnętrzny czy
jako wnętrze?

ODPOWIEDŹ:
Organizator  konkursu  oczekuje  dwóch  wizualizacji  pokazujących  budynek  Muzeum  
z zewnątrz: jednej wizualizacji pokazującej strefę wejścia do budynku Muzeum – w kolorze,
drugiej  wizualizacji czarno-białej - ujęcie dowolne.

PYTANIE NR 47.
Tytuł: Pytania
Treść: Zestaw 6 pytań

47.1.
Czy jest  możliwe projektowanie  dodatkowych otworów w ścianach szczytowych i  ścianie
dziedzińcowej obiektu?

ODPOWIEDŹ:
Tak, jest taka możliwość.

47.2.
Czy możliwe  jest  usuniecie  wewnętrznych  ścian  ceglanych  w przyziemiu  wydzielających
pomieszczenia 1.1. i 1.2?

ODPOWIEDŹ:
Należy  bezwzględnie  pozostawić  ścianę  wewnętrzną  z  napisem  reklamowym (ściana
konstrukcyjna), inne ściany można zmieniać, z uwzględnieniem statyki istniejącego budynku
Starej Octowni.

47.3. 
Czy możliwe jest usuniecie istniejących drewnianych schodów jako niespełniających norm?

ODPOWIEDŹ:
Zgodnie ze wskazaniem konserwatora - schody powinny zostać i być poddane renowacji
oraz  naprawie.  Można  na  ich  użytkowanie  uzyskać  odstępstwo.  Dopuszczalna  jest
translokacja  istniejących  schodów.  Istnieje  możliwość  zaprojektowania  drugiej  klatki
schodowej.

47.4.
Prosimy o doprecyzowanie wewnętrznych wymiarów garażu na pick-up oraz informację, czy
garaż ma służyć do rozładunku eksponatów?

ODPOWIEDŹ:
Należy  przewidzieć  miejsce  do  rozładunku  samochodu  ciężarowego  o  orientacyjnych
wymiarach maksymalnych : dł. x szer. x wys. 7,2 x 2,4 x 2,6 m.  niezależnie od powierzchni
garażu, w sąsiedztwie windy towarowej. 

47.5. 
Prosimy  o  podanie  wymiarów,  ilości  oraz  opisu  istniejących  drzwi  płycinowych  do
zachowania.



ODPOWIEDŹ:
Organizator konkursu nie  posiada inwentaryzacji  zachowanych w obiekcie  Starej  Octowni
drzwi ramowo-płycinowych –  MKZ posiada tylko fotografie. Istniejące drzwi mogą posłużyć
za  wzorzec.  Miejski  Konserwator  Zabytków  nie  wymaga jednak  konieczności  ich
bezwzględnego zachowania.

47.6. 
Czy możliwe jest przekroczenie wysokości 15 m w przypadku nadszybia i klatki schodowej
prowadzących do ogrodu na dachu projektowanego obiektu?

ODPOWIEDŹ:
Organizator  konkursu  informuje,  że  elementy  takie  jak  maszynownia  dźwigu,  obudowa
wyjścia z klatki schodowej, czy ewentualna balustrada mogą przekraczać wskazaną w mpzp
wysokość.

PYTANIE NR 48.
Tytuł: Wizja lokalna
Treść: Czy istnieje możliwość zorganizowania dodatkowego terminu wizji lokalnej?

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający i Organizator konkursu informują, że nie ma takiej możliwości.

PYTANIE NR 49.
Tytuł: Pytanie - dot. regulaminu - rozdz. IV pkt 2.2.1, f
Treść: Prosimy o doprecyzowanie: - czy wizualizacja strefy wejściowej dotyczy zewnętrznej
strony wejścia do budynku Muzeum, czy chodzi o ujęcie z holu głównego, - czy wizualizacja
czarno-biała ma być tą samą wizualizacją dotyczącą strefy wejściowej, czy jest to dowolne
ujęcie wybrane przez Uczestnika konkursu.

ODPOWIEDŹ:
Organizator  konkursu  oczekuje  dwóch  wizualizacji  pokazujących  budynek  Muzeum  
z zewnątrz: jednej wizualizacji pokazującej strefę wejścia do budynku Muzeum – w kolorze,
drugiej  wizualizacji czarno-białej - ujęcie dowolne.

PYTANIE NR 50.
Tytuł: Pytanie - dot. programu funkcjonalno-użytkowego - zał.B.8, pkt. 3.4.1.
Treść:  W opisie bloku recepcyjnego kawiarnia oraz sklep muzealny opisane są jako dwa
niezależne pomieszczenia  z  możliwością  wejścia  od strony ulicy oraz  od strony recepcji
muzeum, natomiast w pkt. 3.4.13. - zestawienie powierzchni pomieszczeń, funkcje te zostały
połączone  i  ujęte  jako  jedna  przestrzeń.  W  przypadku  gdyby  w/w  pomieszczenia  miały
funkcjonować oddzielnie prosimy o przedstawienie rekomendowanej powierzchni.

ODPOWIEDŹ:
Organizator konkursu wskazuje dla kawiarni lub bistra wraz ze sklepem muzealnym łączną
sugerowaną powierzchnię  60 m2.  Podział  tej  powierzchni  dla  konkretnych funkcji,  gdyby
miały być rozwiązane oddzielnie, pozostawia się konkurującym. 

PYTANIE NR 51.
Tytuł: Pytanie 3 dot. rozdz. I, pkt. 4.7 oraz informacje w EPK
Treść: Prosimy o potwierdzenie terminu składania prac w formie papierowej do 15.02.2023 r.,
skoro otwarcie prac konkursowych jest zaplanowane na 13.02.2023 r.



ODPOWIEDŹ:
Wszystkie  terminy  wskazane  w  Regulaminie  konkursu  są  aktualne.  Materiały  w  formie
elektronicznej są podstawową formą składania pracy konkursowej. Materiały składane formie
papierowej mają zadanie pomocnicze, ułatwiające zapoznanie się z pracami przez członków
sądu  konkursowego.  Jednak  obie  formy  będą  jednakowo  zaszyfrowane  i  obu  będzie
zapewniona pełna anonimowość do czasu rozstrzygnięcia konkursu i odtajnienia prac.
PYTANIE NR 52.
Tytuł: Garaż
Treść: Czy jest możliwość usytuowanie garażu jako osobnego budynku w granicach działki?
Czy dopuszczają Państwo możliwość organizacji parkingu w formie platform lub parkingów
automatycznych?

ODPOWIEDŹ:
Sposób usytuowania miejsc postojowych na terenie działki należy do zadań konkurujących .
Nie dopuszcza się organizacji parkingu w formie platform lub parkingów automatycznych.

PYTANIE NR 53.
Tytuł: Ingerencja w elewacje boczne i tylne budynku
Treść: Zgodnie z regulaminem w elewacjach frontowych nie dopuszcza się większych zmian,
czy jest jednak możliwość częściowego wyburzenia i większej ingerencji w ściany boczne 
i tylne - od strony dziedzińca?

ODPOWIEDŹ:
Tak, jest taka możliwość.

PYTANIE NR 54.
Tytuł: Miejsca postojowe - odległości od okien istniejących budynków
Treść:  Czy organizator dopuszcza możliwość zbliżenia z miejscami postojowymi do okien
istniejących obiektów w przypadku, gdy okna te zostały zlokalizowane w granicy działki lub 
w odległości od granicy działki inwestycji mniejszej niż wymagane przez prawo 4 m? Czy
mimo  wszystko  wymagane  jest  zachowywanie  określonych  prawnie  odległości  3 m  od
granicy oraz 7 m od okien?

ODPOWIEDŹ:
Decyzją Powiatowego  Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Leszna dwa okna  
w granicy działki zostały zastąpione „naświetlami (…) z zachowaniem minimalnej odporności
ogniowej”.  PINB  w  decyzji  z  dnia  14  lutego  2022  r.  stwierdził  wykonanie  nałożonego
obowiązku.  Odległość  miejsc  postojowych  od  granicy  działki  powinna  być  zgodna  
z Warunkami  Technicznymi   lub zakładać uzyskanie odstępstwa od WT na odpowiednim
etapie procedury administracyjnej.

PYTANIE NR 55.
Tytuł: Minimalna wysokość pomieszczeń
Treść:  Czy  istnieje  możliwość  dostosowania  wysokości  w  świetle  pomieszczeń
wystawienniczych według oceny projektanta? Czy projektant może dostosować wysokość
przestrzeni wystawienniczych do potrzeb zwiedzających i ekspozycji,  np. zmniejszając ją  
w przestrzeniach przeznaczonych na oglądanie malarstwa? Wysokość 5 m dla wszystkich
pomieszczeń wystawy wydaje się być za duża w kontekście ekonomicznym oraz ze względu
na ograniczone możliwości zabudowy działki. Jeżeli możliwe byłoby ograniczenie wysokości
części  wystaw,  prosimy  o  określenie  jaką  powierzchnię  (w  m2)  należy  zaprojektować  
o wysokości 5 m?



ODPOWIEDŹ:
Zamawiający  i  Organizator  konkursu  informują,  że  ze  względu  na  wielkość  niektórych
eksponatów co najmniej 50% powierzchni wystawienniczej powinno mieć wysokość 5,0 m, 
z sugestią  iż taka wysokość powinna być przede wszystkim przewidziana dla ekspozycji
malarstwa. 

PYTANIE NR 56.
Tytuł: Dojazd na działkę
Treść: Proszę  o  informacje  czy  wymagany  jest  dojazd  do  budynku  (strefa  techniczna)
pojazdów większych niż typu Volkswagen Caddy. Czy planowane jest używanie pojazdów
dostawczych/tir podczas użytkowania obiektu i jeśli tak czy powinien być zapewniony dostęp
do strefy technicznej  budynku.  Czy np.  planuje się  jedynie  dojazd i  czasowy postój  na  
ul. Chrobrego.

ODPOWIEDŹ:
Z uwagi na gabaryty, ciężar i wartość przewożonych/przywożonych obiektów wymagany jest
dojazd do budynku (strefa techniczna) pojazdów większych niż typu Volkswagen Caddy.  
Z wyżej wymienionych przyczyn nie przewiduje się dojazdu i czasowego postoju przy ul.
Bolesława Chrobrego.
Planowane jest używanie pojazdów dostawczych/tir podczas użytkowania obiektu – pojazdy 
o masie całkowitej do 10 ton, które powinny mieć zapewniony dostęp do strefy technicznej
budynku.

PYTANIE NR 57.
Tytuł: Pytanie dot. części podziemnej
Treść:  Z  załączonych  do konkursu  badań  gruntowych  i  opinii  geotechnicznej  wynika,  że
wierzchnią część gruntu stanowią nasypy oraz, że woda gruntowa zalega ok. 2,0 m ppt.
Kondygnację podziemną i fundament płytowy można wykonać w szczelnej osłonie wykopu
np. ze ścianek szczelnych / grodzic, a do 2,0 m ppt teoretycznie bez obudowy wykopu, a
wodę odpompowywać na bieżąco za pomocą igłofiltrów. Nie jest to bardzo skomplikowane, a
nawet  korzystne  bo  dodatkowo  w  wierzchniej  części  gruntu  mamy  sporą  miąższość
nasypów, które nie nadają się do posadowienia i które i tak trzeba wybrać. Nie do końca
przemawia do nas dopuszczenie wykonania kondygnacji zagłębionej maksymalnie w połowie
wysokości  kondygnacji,  ponieważ  w  zależności  od  jej  wysokości  możemy  uzyskać
posadowienia  np.  1,5  m  lub  nawet  2,5  m poniżej  terenu  przy  kondygnacji  5  metrowej.
Postulujemy rozważenie możliwości dopuszczenia projektowania kondygnacji podziemnej.

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający wykluczył możliwość wykonania kondygnacji, w której wykończona posadzka
najniżej  położonego  pomieszczenia  użytkowego  znajduje  się  poniżej  1,5  m od  poziomu
istniejącego  terenu. Zamawiający  dopuszcza  możliwość  zagłębienia  kondygnacji  przy
zastosowaniu  rozwiązań  projektowych  mieszczących  się  we  wskazanym  w  Regulaminie
konkursu budżecie.

PYTANIE NR 58.
Tytuł: Okno sąsiada przy ul. Jana Pawła II
Treść:  W  elewacji  wschodniej  bezpośredniego  sąsiada  po  lewej  stronie  przy  ulicy  Jana
Pawła II  znajduje się okno, co stanowi przeszkodę w kontekście dopełnienia pierzei ulicy
Jana Pawła II. W jaki sposób należy potraktować to istniejące okno? Czy wolno w kontekście
jego istnienia dobudować się do ściany sąsiada, czy jest to częściowo ograniczone?



ODPOWIEDŹ:
Na  tym  etapie,  zgodnie  z  wiedzą  Zamawiającego  i  Organizatora  konkursu,  według
dostępnych informacji, najpewniej jest to nielegalny otwór okienny,  ale nie zostało jeszcze
wszczęte w tej sprawie postępowanie administracyjne w PINB.  Wobec powyższego należy
przyjąć okno za nielegalne i nie powinno ono stanowić żadnych przeszkód w projektowaniu.

PYTANIE NR 59.
Tytuł: Rozładunek muzealiów
Treść:  Projekt powinien umożliwić rozładunek muzealiów w zadaszonej przestrzeni. W jaki
sposób  maja  być  dostarczane  muzealia  oraz  jakim  pojazdem.  Jakie  są  minimalne
wymagania  przestrzenne  dotyczące  rozładunku.  Czy  w  przypadku  sal  wystawowych  na
pietrze  konieczne  jest  zaprojektowanie  windy  towarowej?  Jakie  wymagania  powinna
spełniać?

ODPOWIEDŹ:
Należy  przewidzieć  miejsce  do  rozładunku  samochodu  ciężarowego  o  orientacyjnych
wymiarach maksymalnych : dł. x szer. x wys. 7,2 x 2,4 x 2,6 m, niezależnie od powierzchni
garażu,  w  sąsiedztwie  windy  towarowej,  którą  należy  zaprojektować.  Winda  towarowa
powinna umożliwiać transport eksponatów o maksymalnej długości 3,5 m.   

PYTANIE NR 60.
Tytuł: Blok wystawienniczy bez okien
Treść: Jak należy interpretować opis bloku wystawienniczego bez okien? Czy dopuszcza się
pojedyncze  okna  bądź  świetliki  czy  są  one  zdecydowanie  wykluczone  dla  każdego
pomieszczenia wystawienniczego?

ODPOWIEDŹ:
Zgodnie  z  programem  funkcjonalno-użytkowym  należy  zaprojektować  pomieszczenia
wystawiennicze bez okien.

PYTANIE NR 61.
Tytuł: Zabytkowe schody zabiegowe
Treść:  W wytycznych konserwatorskich czytamy: "Nadal istnieje kilka sztuk starych drzwi
płycinowych oraz  oryginalne schody drewniane zabiegowe,  które to  elementy należałoby
uwzględnić podczas wykonywania projektu adaptacji  wnętrz.".  Czy w projekcie te schody
można zaadaptować na przykład poprzez ich przesunięcie w inne miejsce w budynku Starej
Octowni lub przenosząc do nowoprojektowanego budynku?

ODPOWIEDŹ:
Dopuszczalna jest translokacja schodów i innych elementów stolarki architektonicznej.
Zgodnie ze wskazaniem konserwatora – schody powinny zostać i być poddane renowacji
oraz  naprawie.  Można  na  ich  użytkowanie  uzyskać  odstępstwo.  Istnieje  możliwość
zaprojektowania drugiej klatki schodowej.

PYTANIE NR 62.
Tytuł: Blok edukacyjny / biblioteka
Treść:  Program funkcjonalno-użytkowy,  punkt  3.4.5.  Pomieszczenia  wymienione  w  bloku
edukacyjnym czytelnia i biuro z zapewnieniem oświetlenia naturalnego wydają się błędnie
umieszczone w tym bloku. Dotyczą raczej biblioteki naukowej. Pytanie: czy sala edukacyjna
powinna posiadać naturalne oświetlenie?



ODPOWIEDŹ:
Tak, biblioteka i czytelnia znajdują się w bloku "Biblioteka naukowa i archiwum" - (zgodnie 
z Tabelą pomieszczeń – załącznik  A.11. do Regulaminu konkursu).
Sala edukacyjna powinna mieć naturalne oświetlenie.

PYTANIE NR 63  .
Tytuł: Pytania
Treść: Zestaw 4 pytań

63.1.
Czy istnieje lepsza dokumentacja napisu firmowego Fabryki Octu Józef Górecki, który trzeba
poddać restauracji?

63.2.
Po  której  stronie  znajduje  się  napis  firmowy  Fabryki  Octu  Józef  Górecki  we  wnętrzu?
Wschodniej czy zachodniej?

ODPOWIEDŹ:
Zgodnie ze wskazaniem konserwatora napis znajdujący się na wewnętrznej ścianie budynku
Starej Octowni należy zachować i poddać restauracji. Pierwotnie ta ściana stanowiła ścianę
zewnętrzną  budynku,  dlatego  umieszczony  na  niej  został  ten  napis.  Potem,  wskutek
rozbudowy,  obiekt  został  powiększony,  a  pierwotna  ściana  zewnętrzna,  stała się  ścianą
wewnętrzną budynku octowni.  Zatem napis  znajduje się po stronie wschodniej  tej  ściany
(wzdłuż ul. Bolesława Chrobrego). Nie ma żadnej historycznej dokumentacji odnośnie napisu
reklamowego  wewnątrz,  który  był  pierwotnie  napisem  na  zewnętrznej  ścianie  budynku
pierwotnego.

Jednocześnie  Organizator  konkursu  informuje,  że  istnieją  stare  rysunki  /  fotografie
aktualnych  elewacji  zewnętrznych  budynku  Starej  Octowni,  udostępnione  w  materiałach
stanowiących  Załącznik  nr   B.5  do  Regulaminu  konkursu. Istnieje  bardzo  dobrej  jakości
zdjęcie elewacji zewnętrznej fabryki, tuż po wzniesieniu nowego budynku z wieżą, jest na
niej  widoczny  napis  reklamowy.  Widniejący  napis  „Józef  Górecki  Leszczyńska  Fabryka
Octu”, zgodnie z intencją Miejskiego Konserwatora Zabytków, może posłużyć jako wytyczna
do  umiejscowienia  
i wykorzystania stylistyki liter dla nowego napisu dotyczącego nowego wykorzystania obiektu
– Muzeum Okręgowego w Lesznie. 

63.3.
Czy kolejność ścieżki zwiedzania jest określona przez tabelkę? Czy może ulec zmianie?

ODPOWIEDŹ:
Kolejność ścieżki zwiedzania nie jest określona; sugeruje się zaprojektowanie pomieszczeń
ekspozycyjnych  płynnie  przechodzących  z  jednego  do  drugiego  grodzonych  w  sposób
umożliwiający  ich  dowolne  podziały.  Podane  tytuły  wystaw  są  wyłącznie  orientacyjne,  
a koncepcje i scenariusze ekspozycji na etapie tworzenia. Mile widziane będzie elastyczne
podejście  do  pomieszczeń  ekspozycyjnych;  nie  powinny  to  być  „pokoje”  sztywno
ograniczające przestrzeń.

63.4.
Czy długość studia fotograficznego jest liczona ze strefą ze skanerami?



ODPOWIEDŹ:
Minimalne wymiary pracowni 5m x 6m (bez wliczania strefy ze skanerami). Przewidziane jest
wydzielenie pomieszczenia biurowego z dostępem do światła naturalnego w ramach 
określonej przestrzeni.

arch. Borys Wrzeszcz,
                                                sekretarz organizacyjny konkursu

Poznań, 12 grudnia 2022 r.
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