
 
             

 

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  

17 grudnia do dnia 31 grudnia 2022 r. (kontynuacja numeracji pytań). 

 

 

PYTANIE NR 87 

Tytuł: Pytania 

Treść: Zestaw 3 zagadnień  

 

87.1. 

Czy magazyn chemikaliów musi mieć 3.5 m wysokości? 

 

ODPOWIEDŹ: 

Może, ale nie musi. W tabeli pomieszczeń podano wysokość magazynu chemikaliów taką 

samą jak inne pomieszczenia w bloku „Pracownia konserwacji”, ale nie jest to wysokość 

konieczna dla tego pomieszczenia.   

 

87.2. 

Czy do windy towarowej musi się zmieścić wózek widłowy wraz z eksponatem?  

Czy Zamawiający ma już w dyspozycji wózek widłowy? Jeżeli tak to jaki model? 

 

ODPOWIEDŹ: 

Obecnie Muzeum nie posiada wózka widłowego. Jeśli zmieści się w windzie wraz z obiektami, 

to bardzo ułatwi transport obiektów wielkogabarytowych i ciężkich na terenie całego muzeum, 

zakładając, że pomieszczenia pełniące różne funkcje będą zapewne usytuowane na różnych 

kondygnacjach. 

 

87.3. 

Czy schody zabytkowe muszą być zachowane w całości? Czy mogą być podzielone 

(zachowane częściowo)? 

 

ODPOWIEDŹ: 

PATRZ: Pytanie i odpowiedź nr 78. 

 

PYTANIE NR 88. 

Tytuł: Pytanie – schody istniejące 

Treść: Czy w związku z istniejącą odpowiedzialnością cywilno-prawną projektanta, pomimo 

uzyskania odstępstwa od obowiązujących przepisów technicznych, istniejące zabytkowe 

schody drewniane muszą być zachowane w całości? 

 

 



ODPOWIEDŹ: 

PATRZ: Pytanie i odpowiedź nr 78. 

 

PYTANIE NR 89. 

Tytuł: Wewnętrzne ruiny murku 

Treść: Czy jest możliwość usunięcia wewnętrznego murku w południowo-zachodniej 

dobudówce, zachowując stabilność ściany zewnętrznej. 

 

ODPOWIEDŹ: 

Organizator konkursu informuje, że według wytycznych konserwatora zabytków nie można 

jedynie usunąć muru z historycznym napisem reklamowym, stanowiącym dawną elewację 

starszego budynku, który jest równoległy do ściany obecnej elewacji wschodniej. 

 

PYTANIE NR 90. 

Tytuł: Pytanie 

Treść: W odniesieniu do odpowiedzi na pytanie 63.4 gdzie mowa jest o pomieszczeniu 

biurowym z dostępem do światła naturalnego prosimy o sprecyzowanie wymagań w zakresie 

dostępu do światła dziennego. W Tabeli Pomieszczeń Załącznik A.11 pomieszczenie biurowe 

(10) w Pracowni Digitalizacji ma być bez dostępu do światła dziennego. 

 

ODPOWIEDŹ: 

Pomieszczenie biurowe w pracowni digitalizacji służy do wykonywania czynności, gdzie 

światło dzienne jest niepożądane. Możliwe jest zaprojektowanie  pomieszczenia  z dostępem 

do światła dziennego z możliwością całkowitego zaciemnienia pomieszczenia. 

 

PYTANIE NR 91. 

Tytuł: Forma elektroniczna oddania vs. anonimowość 

Treść: czy karta identyfikacyjna (załącznik A.10) ma zostać rzeczywiście wgrana na EPK  

w formie elektronicznej do zakładki z pracą konkursową o losowo wygenerowanym 

anonimizującym numerze? Czy karta identyfikacyjna opatrzona podpisem elektronicznym 

złożona w tej samej zakładce, co elementy pracy konkursowej nie łamie zasady anonimowości 

(sprzeczność też z pkt 3.4.b Regulaminu konkursu, który zabrania w plikach wszelkich 

metadanych umożliwiających rozpoznanie autora)? Czy też kartę identyfikacyjną opatrzoną 

ręcznie złożonym podpisem należy złożyć wyłącznie w wersji papierowej w zamkniętej 

kopercie? 

 

ODPOWIEDŹ: 

Kartę identyfikacyjną należy wgrać na Elektroniczną Platformę Konkursową w miejscu do tego 

wskazanym. EPK do momentu rozstrzygnięcia konkursu uniemożliwia dostęp do pobrania 

Karty identyfikacyjnej. 

Organizator konkursu informuje ponadto, iż: 

Instrukcja obsługi EPK, w tym sposób składania wszelkich dokumentów elektronicznych oraz 

innych informacji (w tym pytań do Organizatora) poprzez EPK znajduje się w dokumencie  

o nazwie: „EPK – Instrukcja dla Uczestnika”. 

Dokument dostępny jest na stronie EPK  - https://epk.sarp.pl - w zakładce „Pomoc”. 

Uczestnik konkursu ma obowiązek zapoznania się niniejszą instrukcją. 

 

PYTANIE NR 92. 

Tytuł: Strefa wejścia i wizualizacja 

Treść: Czy Zamawiający ma życzenia co do tego, od której strony ma się znajdować wejście 

dla zwiedzających na teren Muzeum - istniejąca brama od ulicy Jana Pawła II lub brama od 

ulicy Bolesława Chrobrego? Czy dopuszczalna jest modyfikacja (perforacja) elewacji 

https://epk.sarp.pl/


istniejącego historycznego budynku Octowni od strony ulicy Chrobrego lub ulicy Jana Pawła 

w celu lokalizacji nowego wejścia do budynku? Czy wizualizacja strefy wejścia do budynku 

Muzeum musi pokazywać budynek od strony jednej z ulic czy zależnie od rozwiązania można 

przyjąć dowolny kadr? Czy dopuszcza się również perspektywę z lotu ptaka? 

 

ODPOWIEDŹ: 

Usytuowanie wejścia do budynku Muzeum jest przedmiotem konkursu – organizatorzy nie  

określają lokalizacji wejścia do obiektu.  Modyfikacja  elewacji budynku istniejącego możliwa 

jest tylko pod warunkiem zachowania  wytycznych konserwatorskich – PATRZ: Regulamin 

konkursu oraz odpowiedzi na pytania: nr 9 oraz nr 32.2, nr 32.3.  Wizualizacja ma przedstawiać  

widok wejścia do budynku – można przyjąć dowolny kadr, który najpełniej pokaże ideę  

rozwiązania.  

PATRZ: Pytanie i odpowiedź nr 43.6. - Organizator konkursu świadomie nie podaje więcej 

szczegółów odnośnie wizualizacji, by pozostawić konkurującym pole do podjęcia 

samodzielnych decyzji. 

 

PYTANIE NR 93. 

Tytuł: Detal, wycinek elewacji 

Treść: Pytanie do pkt. 2.2.1.g. Regulaminu "Detal, wycinek elewacji ukazujący charakter 

budynku, atmosferę, koloryt – wyraz uzyskany dzięki przyjętym rozwiązaniom." Czy 

Organizator ma preferencje co do tego w jakiej skali ma zostać pokazany wycinek elewacji? 

 

ODPOWIEDŹ: 

Decyzję w tej sprawie pozostawia się konkurującym.  

 

PYTANIE NR 94 

Tytuł: Pytania 

Treść: Zestaw 6 pytań 

 

94.1. 

Kondygnacja podziemna - o kondygnacji podziemnej w programie funkcjonalno-użytkowym 

pisze się trzy razy: 

- MPZP - "zezwala się na realizację kondygnacji podziemnych"; 

- Miejsca postojowe - "wyklucza się wykonanie kondygnacji podziemnej". 

- Wytyczne konserwatorskie -"Dopuszcza się możliwość budowy kondygnacji podziemnej 

poza obrysem istniejącego budynku". 

Prosimy o jednoznaczne określenie, która z tych trzech wytycznych obowiązuje i czy inne 

funkcje, poza wielostanowiskowym garażem podziemnym, można  lokalizować pod ziemią? 

 

ODPOWIEDŹ: 

PATRZ: Pytania i odpowiedzi nr 6 oraz nr 57 - „… wyklucza się, bez względu na funkcję, 

kondygnację podziemną…” 

 

94.2. 

Czy należy zaprojektować windę towarową i o jakich wymiarach wewnętrznych? 

 

ODPOWIEDŹ: 

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

 

94.3. 

Blok wystawienniczy obejmuje szereg, dość odległych, funkcji ekspozycji. 

Prosimy o możliwie dokładne określenie optymalnego sposobu ich oświetlenia. 



 

ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z wytycznymi zapisanymi w Załączniku nr B.8. – punkt 3.4.7.: „... wszystkie 

pomieszczenia wystawiennicze ogrzewane podłogowo, wyciszone, bez okien…, oświetlenie 

led …”. Ponadto, zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 69: „… dopuszcza się doświetlenie za 

pomocą świetlika w dachu wyłącznie ekspozycji malarstwa ...”. 

 

94.4. 

Czy można, zgodnie z rysunkiem na stronie 11 programu funkcjonalno-użytkowego,  

projektować i budować w ostrej granicy (na styk) z zaznaczonymi ślepymi ścianami  budynków 

sąsiednich? 

 

ODPOWIEDŹ: 

Program funkcjonalno – użytkowy stanowi podstawowe wytyczne do projektowania oraz 

określa wymagania i oczekiwania Zamawiającego. Proponowane przez konkurujących 

rozwiązania projektowe powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa 

budowlanego oraz warunków technicznych . 

 

94.5. 

Czy garaż dla samochodu służbowego (pick-up) może być zlokalizowany w obszarze miejsc 

postojowych, np. pod wiatą lub w osobnej kubaturze, czy musi znaleźć w kubaturze budynku? 

 

ODPOWIEDŹ: 

Organizator konkursu informuje, że sposób rozwiązania należy do zadania projektowego, 

konieczne jest zapewnienie zamkniętego pomieszczenia – garażu dla samochodu służbowego, 

wyklucza się miejsce pod wiatą. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 34 garaż powinien 

znajdować się w kubaturze budynku. 

 

94.6. 

Jakie są parametry samochodów przewożących eksponaty, np. dla wystaw czasowych i czy 

wymagana jest rampa wyładowcza dla takich eksponatów? 

 

ODPOWIEDŹ: 

Należy przewidzieć możliwość rozładunku samochodu ciężarowego o ładowności do 10 t., 

(orientacyjne wymiary – PATRZ: odpowiedzi na pytania nr 47.4, nr 59), rampa wyładowcza nie 

jest konieczna. 

 

PYTANIE NR 95. 

Tytuł: Teren między granicą działki 328/2 a ścianami szczytowymi 

Treść: Jaki jest status terenu między granicą działki 328/2 a ścianami szczytowymi budynków 

od strony północnej (wąski fragment działek 326/1-5), czy Zamawiający dysponuje tym pasem 

terenu lub planuje w jakiś sposób pozyskać ten pas terenu? Czy też jest on wyłączony  

z opracowania konkursowego, nie ma możliwości zabudowania go, dobudowania się do ścian 

szczytowych sąsiada lub jakiegokolwiek innego zagospodarowania przez Muzeum Okręgowe? 

 

ODPOWIEDŹ: 

Działki 326/1, 326/2, 326/3, 326/4, 326/5 stanowią własność prywatną i Zamawiający nie 

posiada prawa do dysponowania tymi nieruchomościami na cel budowlany. Zabudowa 

przedmiotowych działek powstała w latach 90-tych XX wieku i trudno jest jednoznacznie 

potwierdzić czy była realizowana w granicy działki budowlanej 328/2, czy też nieregularny, 

wąski fragment ww. działek powstał w wyniku pomiaru geodezyjnego. 

 



PYTANIE NR 96. 

Tytuł: Pytania 

Treść: Zestaw 2 zagadnień 

 

96.1. 

Zgodnie z zał.B.6.1 „W budynku głównym istnieje możliwość podwyższenia połaci dachu 

pulpitowego znajdującego się w części tylnej (…). W jego połaci można umieścić też 

dodatkowe świetliki.”, a także „W elewacji tylnej istnieje większa możliwość zmian jej wyglądu”. 

Czy w związku z tym, w połaciach dachu od strony dziedzińca, krytych dachówką karpiówką, 

możliwe jest wprowadzanie otworów lub zupełna ich przebudowa, łącznie ze zmianą geometrii 

i materiałów wykończeniowych? 

 

ODPOWIEDŹ: 

Tak, można dokonać przebudowy dachu od strony wewnętrznej dziedzińca, można 

wprowadzić nowe otwory, przebudować istniejące, zmienić geometrię. Nowe materiały 

wykończeniowe są chętnie pożądane ze względu na odróżnialność starego od nowego. 

 

96.2. 

Czy, w związku z potencjałem działki, dobrym dostępem środków transportu komunikacji 

zbiorowej, licznymi ścieżkami rowerowymi oraz dużą ilością miejsc postojowych w okolicy, 

organizator dopuszcza rezygnację z lokalizowania miejsc postojowych na terenie opracowania 

lub ograniczenie ich liczby? 

 

ODPOWIEDŹ: 

PATRZ: Pytanie i odpowiedź nr 34. 

Wymagana jest lokalizacja 10 miejsc postojowych na terenie opracowania. 

 

PYTANIE NR 97. 

Tytuł: Pytanie 

Treść: W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 60. Prosimy o ostateczną informację czy 

organizator zdecydowanie odrzuca możliwość górnego oświetlenia (typu ekspozycyjnego) 

ostatniej kondygnacji? 

 

ODPOWIEDŹ: 

PATRZ: Pytanie i  odpowiedź nr 69. 

Zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym należy zaprojektować pomieszczenia 

wystawiennicze bez okien. Dopuszcza się doświetlenie za pomocą świetlika w dachu 

wyłącznie ekspozycji malarstwa. 

 

PYTANIE NR 98. 

Tytuł: Sala multimedialna 

Treść: Czy sala multimedialna może mieć wysokość 3,50 m? 

 

ODPOWIEDŹ: 

Sala multimedialna powinna mieć wysokość 5,0 m. 

 

PYTANIE NR 99. 

Tytuł: Pomieszczenie biurowe w strefie digitalizacji 

Treść: W pytaniach i odpowiedziach z dn. 12.12.2022 widnieje odpowiedź na pytanie nr 63.4 

iż biuro znajdujące się w strefie digitalizacji winno posiadać naturalne oświetlenie. W 

załączniku nr 8 - Program funkcjonalno-użytkowy - w pkt 3.4.13 w części poświęconej 

Pracowni digitalizacji informacja o pomieszczeniu biurowym została opatrzona uwagą: bez 



dostępu światła dziennego. W związku z powyższym proszę o jednoznaczną odpowiedź 

dotyczącą naturalnego oświetlenia pomieszczenia biurowego. 

 

ODPOWIEDŹ: 

PATRZ: Pytanie i odpowiedź nr 90.  

 

PYTANIE NR 100. 

Tytuł: Pytanie 

Treść: Zestaw 6 pytań 

 

100.1. 

Zamawiający w odpowiedzi na pytanie 43.1 rozszerzył program funkcjonalno-użytkowy  

o cztery nowe pomieszczenia, wcześniej nigdzie nieopisane: 

- biuro przyjęć dostaw 

- magazyn przyjęć 

- śluza na samochód 

- przestrzeń na rozładunek 

Prosimy o umieszczenie tych pomieszczeń w "tabeli pomieszczeń" i określenie ich wysokości 

i powierzchni. Czy "śluza na samochód" (samochód dostawczy o wymiarach 7,2 x 2.4 x 2,6) 

może być zadaszoną wiatą przed przestrzenią na rozładunek? W związku z tym istotnym 

uzupełnieniem programu funkcjonalno-przestrzennego o zmieniająca strefę dostaw prosimy  

o zmianę terminów przekazania projektu przynajmniej o dwa tygodnie. 

 

ODPOWIEDŹ: 

PATRZ: Pytanie i odpowiedź nr 72. 

Projekt powinien uwzględniać możliwość rozładunku w zadaszonej przestrzeni. 

Organizator konkursu informuje, że zmiana terminu przekazania projektu, oddania prac 

konkursowych nie jest możliwa.  

 

100.2. 

Czy dopuszczalna jest "translokacja istniejących schodów" poza przestrzeń istniejącego 

budynku, do nowego obiektu, np. jako fragment ekspozycji? 

 

ODPOWIEDŹ: 

PATRZ: Pytanie i odpowiedź nr 78. 

 

100.3. 

W wytycznych konserwatorskich "dopuszcza się możliwość przebudowy otworów okiennych 

na parterze na otwory wejściowe, bez zmiany szerokości i wysokości nadproża" (dotyczy to 

elewacji frontowych). Czy dopuszcza się uzupełnienia tych elewacji o okna bez zmiany 

szerokości i wysokości nadproża w miejscach ślepych wnęk na parterze i na I piętrze w rytmie 

istniejących podziałów elewacji? 

 

ODPOWIEDŹ: 

Bezwzględnie należy pozostawić jedynie dwie blendy okienne z konsolkami na piętrze  

w narożu wieży. Pozostałe blendy okienne można przekształcić na otwory okienne. 

 

100.4. 

Czy dopuszcza się okna połaciowe na trzeciej kondygnacji elewacji frontowych? 

 

 

 



ODPOWIEDŹ: 

W elewacjach frontowych historycznej połaci dachu krytych dachówką karpiówką nie 

dopuszcza się umieszczenia okien połaciowych. Można je zaprojektować w ewentualnej 

nadbudowie zrujnowanego budynku bramnego elewacji południowej po lewej stronie. 

 

100.5. 

Prosimy o dokładne określenie miejsca i treści napisu reklamowego na wewnętrznej ścianie 

istniejącego budynku. Wydaje się (zamieszczone zdjęcia), że jest on zachowany tylko 

częściowo z powodu przebitego przez te ścianę wielkiego otworu. 

 

ODPOWIEDŹ: 

PATRZ: Pytania i odpowiedzi nr 63.1 oraz 63.2 

100.6. 

Obecne (nowe?) stropy w istniejącym budynku wydają się, ze względu na ich 

fragmentaryczność i technologię dość przypadkowe i sprawiają wrażenie doraźnych 

zabezpieczeń całego obiektu. Czy możliwy jest ich demontaż i zaprojektowanie nowych  

z korektą ich wysokości (rzędnych) i technologii? 

 

ODPOWIEDŹ: 

Tak, można usunąć stare stropy i wprowadzić zupełnie nowoczesne stropy wraz ze zmianą ich 

poziomu wysokości. 

 

PYTANIE NR 101. 

Tytuł: Sala edukacyjna 

Treść: Czy sala edukacyjna ma mieć bezpośredni dostęp do ekspozycji? 

 

ODPOWIEDŹ: 

Organizator konkursu informuje, że sala edukacyjna może mieć bezpośredni dostęp do 

ekspozycji, ale nie musi. 

 

PYTANIE NR 102. 

Tytuł: Pytania 

Treść: Zestaw dwóch pytań  

 

102.1. 

W zał. A.15 Układ Plansz każda plansza ma prostokąt w prawym górnym rogu. Na co jest on 

przewidziany? Czy jest to wymagane miejsce numeracji planszy czy miejsce na numer 

identyfikacyjny? 

 

ODPOWIEDŹ: 

Wskazany w Załączniku nr A.15 prostokąt w prawym górnym rogu planszy, to miejsce 

przeznaczone na numerację plansz wg kolejności ekspozycji.  

Zasady oznaczenia pracy konkursowej są dokładnie opisane w Regulaminie konkursu –  

w rozdziale IV pkt 3.4. Organizator konkursu informuje, że generalną zasadą jest, aby na 

wersjach elektronicznych  nie zamieszać na żadnym elemencie pracy konkursowej numeru 

nadanego przez EPK, natomiast na wersjach papierowych tylko na pierwszej stronie części 

opisowej i w Karcie identyfikacyjnej. Na planszach konkursowych nie można zamieszczać 

numeru identyfikacyjnego Uczestnika konkursu. 

 

 

 

 



102.2. 

Czy należy zawrzeć na planszach wszystkie 4 elewacje projektu? Jeśli tak, to z jakiego miejsca 

powinna się roztaczać elewacja północna i zachodnia - od ulicy Świętokrzyskiej  

i Leszczyńskich, czy od wnętrza kwartału?  

 

ODPOWIEDŹ: 

Organizator konkursu w Regulaminie nie definiuje ilości elewacji, które mają być pokazane  

w pracy konkursowej, a także nie określa kierunków ich prezentacji. To zadanie dla 

konkurujących, by tak pokazać elewacje obiektu, aby były one jak najbardziej czytelne  

i najlepiej charakteryzujące całe założenie projektowe. Organizator konkursu określa tylko,  

że elewacje powinny być pokazane w relacji do elewacji budynków sąsiadujących. 

 

PYTANIE NR 103. 

Tytuł: Wysokości pomieszczeń w bloku ekspozycyjnym 

Treść: Analizując kolejne aktualizacje zapytań nasuwa się pytanie czy nowsze pytania są 

wiążące. Konkretnie jak się ma pytanie 36 do 43, w których mowa o wysokości pomieszczeń. 

Z racji na ograniczone możliwości działki oraz ograniczenia co do wysokości zabudowy 

wynikające z mpzp, mamy pytanie: które z pomieszczeń mogą mieć mniej niż 5m - 

przykładowo 3.5m netto. Czy sala multimedialna, rzemiosło artystyczne, wystawa czasowa, 

etno - eko, ewentualnie malarstwo portretowe można obniżyć do wysokości 3.5 m netto. Jaką 

najmniejszą wysokość pomieszczenia netto można założyć w wymienionych pomieszczeniach? 

 

ODPOWIEDŹ: 

Wymagana jest wysokość 5,0 m dla co najmniej 50% powierzchni wystawienniczej z sugestią, 

że taka wysokość powinna być przede wszystkim przyjęta dla ekspozycji malarstwa.  

Pozostała część  powierzchni wystawienniczej powinna mieć wysokość min. 4,0 m.  

 

 

 

 

arch. Borys Wrzeszcz, 

                                                    sekretarz organizacyjny konkursu 

 

Poznań, 13 stycznia 2023 r. 

 

 


