
            

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 grudnia do dnia 16 grudnia 2022 r. (kontynuacja numeracji pytań).

PYTANIE NR 64
Tytuł: Konkurs Stara Octownia pytania
Treść: Dzień dobry, bardzo prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania: 

64.1.
Zabudowa  mieszkaniowa  przy  ulicy  Świętokrzyskiej,  czy  Zamawiający  ma  informacje  
o strukturze tych budynków, jak wygląda podział na mieszkania, dla zweryfikowania kwestii
nasłonecznienia i przesłaniania? 

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający  nie  ma informacji  o  strukturze  budynków oraz  planów lokali  mieszkalnych.
Pierzeję  ul.  Świętokrzyskiej  stanowią  budynki  mieszkalno-usługowe  (zabudowa
mieszkaniowa wielorodzinna z usługami w przyziemiu).  Należy stosować wymogi  jak dla
zabudowy śródmiejskiej zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Leszna.

64.2.
Teren  inwestycji  znajduje  się  zgodnie  ze  studium  uwarunkowań  i  kierunków
zagospodarowania  przestrzennego  Leszna  na  obszarze  centrum  miasta.  Proszę  o
potwierdzenie,  że  dla  weryfikacji  parametrów  nasłonecznienia  i  przesłaniania  można
stosować wymogi jak dla zabudowy śródmiejskiej?

ODPOWIEDŹ:
Należy stosować wymogi jak dla zabudowy śródmiejskiej zgodnie ze studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Leszna.

64.3.
W programie funkcjonalnym przewidziano aranżację minimum 10 miejsc parkingowych, co
stanowi  dosyć  niski  wskaźnik  parkingowy.  Czy  parking  ma  służyć  jedynie  pracownikom
muzeum, czy dopuszczalne jest również korzystanie z niego przez zwiedzających? 

ODPOWIEDŹ:
PATRZ: Pytanie i odpowiedź nr 34.



64.4.
W  części  ekspozycyjnej  pojawia  się  wymóg,  minimum  5,0  m  wysokości,  czy  w  trakcie
funkcjonowania  muzeum  przewiduje  się,  że  takie  większe  eksponaty  będą  również
transportowane? 
Czy w  części  parkingowej,  garażu  służbowego należy  przewidzieć  możliwość  transportu
większych eksponatów, co za tym idzie przewidzieć odpowiednie wysokość dla podjazdu  
i drogi transportowej?
Czy inwestor przewiduje potrzebę transportu muzealnych obiektów wielkogabarytowych za
pomocą dźwigu windowego, jakie wymiary powinna posiadać winda? 

ODPOWIEDŹ:
Należy zapewnić możliwość transportowania obiektów muzealnych o wysokości do 3,0 m. 
PATRZ: Pytania i odpowiedzi nr 43.4. oraz nr 59.

64.5.
Czy  inwestor  dysponuje  informacją  jaka  będzie  ilość  osób  użytkujących  budynek,  
w szczególności chodzi o maksymalną liczbę zwiedzających, czy też korzystających z bloku
edukacyjnego, biblioteki?

ODPOWIEDŹ:
Zakłada się równoczesną obecność ok. 200 - 250 osób (bez pracowników).

PYTANIE NR 65.
Tytuł: Ingerencja w budynek bramy
Treść: 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  dopuszczalna  jest  ingerencja  w  budynek  bramny
polegająca na zmianie jej lokalizacji, czyli np. przesunięciu jej w głąb działki?

ODPOWIEDŹ:
Elewacji  budynku  bramnego nie  można  cofnąć  w głąb  działki,  natomiast  samą  bramę -
wejście na parterze można zlokalizować w głębi budynku i poprzedzić ją otwartym wejściem
wgłębnym.

PYTANIE NR 66.
Tytuł: Pytania
Treść: Zestaw 3 pytań

66.1.
Czy  obiekt  należy  wyposażyć  w  dźwig  towarowy,  a  jeśli  tak  proszę  o  podanie  jego
wymiarów ? 

ODPOWIEDŹ:
PATRZ: Pytania i odpowiedzi nr 43.4. oraz nr 59.

66.2.
Czy  sala  multimedialna  jest  elementem  wystawy  czy  jest  to  sala  wielofunkcyjna
przeznaczona np. na spotkania, odczyty, itp.? 

ODPOWIEDŹ:
Jest to sala wielofunkcyjna.



66.3.
Czy sala wystaw czasowych może być zlokalizowana poza ścieżką zwiedzania jako osobna
przestrzeń wystawiennicza?

ODPOWIEDŹ:
Tak, może.  

PYTANIE NR 67.
Tytuł: Leszno-schematy
Treść:  W  regulaminie  mowa  o  Schematach  funkcjonalnych  w  skali  1:500  dla  każdej
kondygnacji – przedstawiające podstawowy układ funkcji obiektu. Pytanie: Czym schematy,
oprócz  skali  mają  się  różnić  od  rzutów w skali  1:200?  Np.  Kolorystycznym pokazaniem
poszczególnych bloków, komunikacji? Czy nie wystarczy pokazać tego na rzutach 1:200?
Dziękuję.

ODPOWIEDŹ:
Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu, rozdział IV, pkt 2.2.1. należy wykonać schematy
funkcjonalne dla każdej kondygnacji w skali 1:500 oraz rzuty wszystkich kondygnacji w skali
1:200.  Sposób  i  zasadę  wykonania  schematów  i  rzutów  pozostawia  się  konkurującym,
ważne jest tylko zachowanie czytelności przekazu. 

PYTANIE NR 68.
Tytuł: Leszno-kosztorys
Treść:  W  jaki  sposób  podać  szacunkową  wartość  budynku?  Sporządzić  rzeczywisty
kosztorys? Na tym etapie to nie możliwe. Czy przyjąć koszt m2? Jeśli tak to jaki? A co w
przypadku gdy koszt budynku przekroczy 36 mln złotych, np. wyniesie 40 mln. Praca nie
zostanie z pewnością wybrana do realizacji  w przypadku wygranej,  czy w ogóle zostanie
odsunięta od konkursu jako nie spełniająca pierwotnego założenia finansowego?

ODPOWIEDŹ:
Szacunkowa wartość inwestycji powinna być sporządzona na podstawie doświadczenia przy
podobnych  realizacjach  oraz  dobrej  znajomości  poziomów  cen  i  robót  wykonawczych,
powinna   uwzględniać:  przestrzeń  (wysokość),  technologię,  konstrukcję  (np.  żelbet,  stal,
drewno), materiały wykończeniowe, standardy przestrzeni wystawienniczej i magazynowej,
itp. Proponowane na etapie konkursu rozwiązanie nie powinno przekraczać zaplanowanego
obecnie budżetu.

 PYTANIE NR 69.
Tytuł: Leszno-doświetlenie
Treść: W programie jest napisane: "Wszystkie pomieszczenia wystawiennicze... wyciszone,
bez okien". W tabeli pomieszczeń z kolei w uwagach, nie widać, by pomieszczenia nie mogły
mieć dostępu do światła dziennego, jak w przypadku np: studia fotograficznego. Pytanie: Czy
wobec  powyższego  dopuszcza  się  doświetlenie  bloków  wystawienniczych  świetlikami  w
dachu, oraz naświetlami w ścianie np. na wysokości 3.5 metra?

ODPOWIEDŹ:
Dopuszcza się doświetlenie za pomocą świetlika w dachu wyłącznie ekspozycji malarstwa.

PYTANIE NR 70.
Tytuł: Pytania



Treść: Zestaw 2 pytań

70.1.
Dotyczy biblioteki naukowej: Czy archiwum z miejscem do pracy dla archiwisty i czytelnika
(pom. 38) powinno posiadać dostęp do światła naturalnego? 

ODPOWIEDŹ:
To pomieszczenie nie musi mieć dostępu światła naturalnego

70.2.
Dotyczy biblioteki  naukowej:  Czy pomieszczenie biurowe (pom. nr  40) powinno posiadać
dostęp do światła naturalnego ?

ODPOWIEDŹ:
To pomieszczenie powinno posiadać dostęp do światła naturalnego.

PYTANIE NR 71
Tytuł: Pytania
Treść: Dzień dobry, Gdzie znajdę odpowiedzi na pytania od 12 do 40, obecnie opublikowane
są wyłącznie odpowiedzi od 40 - 63. Dziękuję

ODPOWIEDŹ:
Organizator konkursu informuje, że wszystkie odpowiedzi na zadane pytania znajdują się na
stronie internetowej konkursu, w zakładce „Pytania i odpowiedzi” oraz w „Aktualnościach”. 

PYTANIE NR 72.
Tytuł: pytanie
Treść:  W  nawiązaniu  do  odpowiedzi  na  pytanie  nr  43.1  informujemy,  że  opisane  w
odpowiedzi  wymagane  pomieszczenia  powiększają  program  funkcjonalny.  Biuro  przyjęć
dostaw, magazyn przyjęć, śluza na samochodów, przestrzeń na rozładunek nie występowały
w  przekazanym  
w regulaminie konkursu programie. Jedynym pomieszczeniem jak się wydaje była przestrzeń
na materiały i sprzęty do pakowania (skrzynie, folie etc.) która posiadała nazwę w programie"
magazyn na skrzynie i sprzęt do transportu". Wprowadzenie nowego bloku funkcji wpłynie na
zwiększenie powierzchni  i  wzrost  kosztu inwestycji.  Proszę o potwierdzenie konieczności
projektowania powyższych pomieszczeń a jeśli tak zwiększenie kosztu inwestycji?

ODPOWIEDŹ:
Wymienione  pomieszczenia  będą  zlokalizowane  przede  wszystkim  w  Bloku  Zasobów
usytuowanym poza obszarem opracowania. W  projektowanym obiekcie należy przewidzieć
w minimalnym zakresie: 
- biuro przyjęć dostaw – ok. 10 m2 
- magazyn przyjęć – ok. 30 m2. 
Wymienione  pomieszczenia,  ze  względu  na  możliwość  korekty  całej  powierzchni  netto  
w zakresie   +/-10%, powinny zostać  uwzględnione w całościowym bilansie  powierzchni  
w ramach tej korekty.   
Przestrzeń  na  rozładunek  i  śluza  dla  samochodów  będą  stanowić  powierzchnię  ruchu
stanowiącą  około 20% powierzchni netto wszystkich pomieszczeń.  

PYTANIE NR 73.
Tytuł: Pytanie



Treść: Dotyczy odpowiedzi na pytanie 43.1. Czy wymieniona w odpowiedzi przestrzeń na
materiały i sprzęty do pakowania (skrzynie, folie etc.) jest tym samym pomieszczeniem co
zawarty w programie funkcjonalnym magazyn na skrzynie i sprzęt do transportu?

ODPOWIEDŹ:
Tak 

PYTANIE NR 74.
Tytuł: Pytanie
Treść: Dotyczy pytania 43.1. Proszę o podanie powierzchni magazynu przyjęć wymienionego
w odpowiedzi na pytanie 43.1.

ODPOWIEDŹ:
PATRZ: Pytanie i odpowiedź nr 72

PYTANIE NR 75.
Tytuł: Pytanie
Treść: Proszę o podanie konkretnych wymiarów dźwigu towarowego, podano jedynie jego
długość 350 cm, bez podania szerokości kabiny ?

ODPOWIEDŹ:
PATRZ: Pytania i odpowiedzi nr 43.4. oraz nr 59.

PYTANIE NR 76.
Tytuł: Pytanie
Treść: Dotyczy pytania 43.8 - W odpowiedzi na pytanie dopuszczono na powierzchni maks
50% wysokość mniejszą niż 5 metrów. Proszę o podanie jaką minimalną wysokość dla tych
przestrzeni można przyjąć ?

ODPOWIEDŹ:
Należy przyjąć, że te pomieszczenia powinny mieć wysokość minimum 4,0 m.

PYTANIE NR 77.
Tytuł: Pytanie
Treść:  Dotyczy  pytania  47.2.  Czy  istnieje  możliwość  translokacji  napisu  na  wewnętrznej
ścianie konstrukcyjnej, zwłaszcza, że napis jest wykonany farbą a w zależności od przyjętej
koncepcji mogą znaleźć się bardziej eksponowane miejsca na jego umieszczenie ?

ODPOWIEDŹ:
Napis  reklamowy  wykonany  jest  wprost  na  ceglanym  murze  dawnej  elewacji  frontowej
poprzedniego  budynku,  zatem  nie  ma  możliwości  jego  fizycznej  translokacji.  Malowidło
wymaga przeprowadzenia konserwacji i restauracji  in situ. Pozostawienie muru i napisu w
tym  miejscu  jest  świadkiem  historii  przedsiębiorstwa,  którego  budynek  się  rozrastał
wchłaniając do wnętrza dawne zabudowania.

PYTANIE NR 78.
Tytuł: Pytanie
Treść: Dotyczy 47.3. Zgodnie ze wskazaniem Konserwatora schody zabiegowe należałoby
uwzględnić  podczas  wykonywania  projektu  adaptacji  wnętrz.  Po  pierwsze  zapis  dotyczy
jedynie schodów zabiegowych pomiędzy parterem i I  piętrem, bez informacji o pozostałej
części  klatki  schodowej.  Po drugie  nie jest  wprost  powiedziane,  że bezwzględnie  należy
zachować schody zabiegowe. Dodatkowo Konserwator dopuścił zmiany wysokości stropów,



w we wcześniej udzielonej odpowiedzi wskazaliście Państwo na możliwość nawet usunięcia
stropu/stropów. Uzyskanie odstępstwa dla drewnianych schodów w obiekcie publicznym, nie
spełniających warunków technicznych i pożarowych będzie bardzo utrudnione. Co istotne
załączona do regulaminu konkursu Opinia techniczna wskazuje,  że schody znajdują się  
w miernym stanie technicznym. W takiej sytuacji zachowanie schodów zabiegowych wydaje
się trudne i bezzasadne. Wnosimy o dopuszczenie nieuwzględniania istniejących schodów 
w rozwiązaniach projektowych.

ODPOWIEDŹ:
Mając na względzie wiele pytań i wątpliwości w zakresie zachowania starych drewnianych
schodów  zabiegowych  we  wnętrzu  budynku  zgłoszonych  przez  Uczestników  konkursu,
organ  ochrony  zabytków  dopuszcza  możliwość  ich  translokacji  lub  częściowego
wykorzystania jako elementu wystroju wnętrza.

PYTANIE NR 79
Tytuł: Pytanie
Treść:  Dotyczy  pyt  63.4.  Zgodnie  z  regulaminem  konkursu  pomieszczenie  biurowe  przy
studiu  fotograficznym  należy  projektować  bez  dostępu  światła  dziennego.  Studio
fotograficzne  także  nie  ma  posiadać  dostępu  do  światła  naturalnego.  W odpowiedzi  na
pytanie wskazano, że pomieszczenie biurowe ma posiadać dostęp do światła naturalnego.
Która wersja jest właściwa ?

ODPOWIEDŹ:
W pomieszczeniu biurowym dopuszcza się naświetle w ścianie lub świetlik w dachu.

PYTANIE NR 80.
Tytuł: Pytanie
Treść:  Dotyczy  pyt  63.4  Regulamin  konkursu  wskazywał,  że  studio  fotograficzne  ma
posiadać powierzchnię 30 m2 i  długość studia nie mniejszą niż 6 metrów. W odpowiedzi
wskazano że minimalne wymiary studia mają wynosić 5m x 6m. Czy wiążący jest zapis z
regulaminu  czy  
z odpowiedzi, gdzie wskazano dokładne wymiary studia ? Czy studio o innych wymiarach ale
spełniających parametry z regulaminu konkursu będzie spełniało wymagania?

ODPOWIEDŹ:
Należy zaprojektować studio fotograficzne o wymiarach 5m x 6m. 

PYTANIE NR 81.
Tytuł: Konstrukcja dachu budynku Istniejącego.
Treść:  Czy  w  budynku  octowni  można  wykonać  inną  konstrukcję  dachu,  czy  należy
odtworzyć istniejącą?

ODPOWIEDŹ:
Nie dopuszcza się zmiany konstrukcji  dachu budynku Starej Octowni oraz jego wyglądu  
w elewacjach frontowych.  Wysokość dachu frontowego wyznaczona wysokością kalenicy
musi  pozostać.  Za kalenicą,  od strony wewnętrznej  konstrukcję  więźby dachowej  można
przebudować i podwyższyć, jednak nie wyżej niż istniejąca kalenica z frontu.

PYTANIE NR 82.
Tytuł: Program funkcjonalno-użytkowy
Treść: Czy pomieszczenia techniczne nieuwzględnione w programie funkcjonalnym, które są
niezbędne do funkcjonowania budynku, takie jak: główna rozdzielnia elektryczna, rozdzielnia



pożarowa, pomieszczenie UPS oraz liczba wentylatorni dostosowana do kubatury obiektu;
pomieszczenia wymienione wcześniej  w odpowiedzi 43.1, takie jak: biuro przyjęć dostaw,
magazyn przyjęć, śluza na samochód dostawczy, przestrzeń przeznaczona na rozładunek
muzealiów oraz przestrzeń na materiały  i  sprzęty do pakowania,  a także pomieszczenia
których ilość powinna zostać zwiększona ze względu na funkcję i wielkość obiektu, takie jak:
sanitariaty dla zwiedzających, pomieszczenia porządkowe oraz pomieszczenie socjalne dla
sprzątaczek mają być zrealizowane w ramach dopuszczalnego zakresu korekty powierzchni
wynoszącego +10%, czy też powierzchnia ta nie będzie brana pod uwagę w tym kryterium?
Prosimy również o informację jak przekłada się to na bilans powierzchni oraz przewidywany
koszt inwestycji.

ODPOWIEDŹ:
Tak, wymienione pomieszczenia powinny  być zrealizowane w ramach dopuszczalnej korekty
powierzchni +/- 10%. 

PYTANIE NR 83.
Tytuł: Biblioteka naukowa i archiwum
Treść: Czy biblioteka naukowa i archiwum ma być dostępna dla osób z zewnątrz, czy ma
służyć wyłącznie dla potrzeb pracowników muzeum?

ODPOWIEDŹ:
Archiwum dostępne jest wyłącznie dla pracowników; biblioteka ma charakter księgozbioru
podręcznego  dla  pracowników;  dopuszcza  się  możliwość  dostępu  osób  z  zewnątrz,  po
uprzednim umówieniu; biblioteka nie ma charakteru biblioteki publicznej (ogólnodostępnej).

PYTANIE NR 84.
Tytuł: 3.4.3. Pracownia digitalizacji
Treść:  W regulaminie  mowa  o  wspólnym  zapleczu  socjalno  –  sanitarnym  obu  pracowni
(szatnia,  prysznic, sanitariaty)  Czy zaplecze powinno być osobne dla kobiet i  osobne dla
mężczyzn? 15 metrów 2 to bardzo mało. Czy też należy przewidzieć aneks kuchenny, nie
wymieniony w tym metrażu?

ODPOWIEDŹ:
Należy  przewidzieć  zaplecze  odrębne  dla  kobiet  i  mężczyzn  oraz  aneks  kuchenny.
Powierzchnia  pomieszczeń  może  być  powiększona  w  ramach  dopuszczalnej  korekty
powierzchni +/- 10%. 

PYTANIE NR 85.
Tytuł: Powierzchnia działki
Treść: W opisie przedmiotu konkursu podana jest łączna powierzchnia dwóch działek jako
teren opracowania 2557 m2. Natomiast w inwentaryzacji  budowlanej w pliku dwg obszar
zaznaczony żółtą linią jako teren opracowania to już 2569 m2! Projektujemy na podkładach
dwg więc nie może być takiej niezgodności. Obliczenia przyjmujemy z rysunków dwg i nie
będą  się  zgadzały.  Którą  powierzchnię  należy  wziąć  pod  uwagę ustalając  współczynniki
zabudowy i pow. biol. czynnej?

ODPOWIEDŹ:
Organizator konkursu informuje, że należy przyjąć powierzchnię działki zgodną z pomiarem 
z  mapy  zasadniczej.  Według  mapy  zasadniczej  działka  numer  328/2  ma  powierzchnie
2274,82m2 ,a działka nr 331 ma powierzchnie 295,02m2 , łączna powierzchnia obu tych
działek wynosi 2569,84m2.



PYTANIE NR 86.
Tytuł: Plansze
Treść:  Czy  plansze  drukowane  mają  zostać  podklejone  na  sztywnych  piankach,  czy
wystarczy  przesłać  w  formie  rulonów?  Czy  brak  wysłania  wersji  wydrukowanej  jest
równoznaczny  
z dyskwalifikacją?

ODPOWIEDŹ:
Zgodnie  z  zapisami  Regulaminu  konkursu,  rozdział  IV  pkt  3.3.  plansze  muszą  być
naklejone na lekki, sztywny podkład piankowy. 
Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu, rozdział IV pkt 3.1. b. – Organizator konkursu
wymaga  złożenia  postaci  papierowej Pracy  konkursowej  na  adres  Organizatora  we
wskazanym terminie, tj. do dnia 15 lutego 2023 r. do godz. 15.00.

arch. Borys Wrzeszcz,
                                                sekretarz organizacyjny konkursu

Poznań, 2 stycznia 2023 r.
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