
            

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 stycznia do dnia   11 stycznia 2023 r.   (kontynuacja numeracji pytań).

PYTANIE NR 104.
Tytuł: Usunięcie muru
Treść:  Czy możliwe jest  usunięcie muru stanowiącego ogrodzenie działki  od strony ulicy
Bolesława Chrobrego?

ODPOWIEDŹ:
Organizator konkursu informuje, że zgodnie z decyzją Konserwatora mur z bramą od strony
ul. Bolesława Chrobrego można zlikwidować, nie jest objęty ochroną konserwatorską.

PYTANIE NR 105.
Tytuł: Powierzchnia działki
Treść: Z czego wynika rozbieżność w podanej przez Organizatora powierzchni działki (nr
328/2 o pow. 2267 m² i  działka nr 331 o pow. 290 m² - suma 2557 m²) w stosunku do
pomiaru obrysu działek z mapy zasadniczej nr 328/2 o pow. 2272 m² i działka nr 331 o pow.
294 m² - suma 2566 m²)?

ODPOWIEDŹ:
PATRZ: Pytanie i odpowiedź nr 85.

PYTANIE NR 106.
Tytuł: Układ rzutów na planszach, schematy.
Treść: Czy koniecznym jest bezwzględne zachowanie kierunku/orientacji rzutu na planszy  
z jednoczesnym zachowaniem samej lokalizacji rzutu? Czy schematy funkcjonalne mogą być
w innych skalach (poza wskazana 1:500)?

ODPOWIEDŹ:
Organizator  konkursu  w  Załączniku  nr  A.15.  wskazał  orientacyjny  układ  rysunków  
na planszach,  przyjęty  po analizach,  jako najbardziej  optymalny dla  przedstawienia  tego
zadania projektowego. Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu schematy funkcjonalne dla
każdej kondygnacji pokazujące podstawowy układ funkcji obiektu powinny być wykonane  
w skali 1:500. 

PYTANIE NR 107.
Tytuł: Powierzchnia dla skanerów
Treść: W załączniku A.11 w tabeli dotyczącej strefy digitalizacji podana jest informacja: pkt. 9
studio  fotograficzne  z  częścią  ze  skanerami  30  m2,  jednocześnie  w  pytaniach  i



odpowiedziach  z  dn.  12.12.2022  r  w  odpowiedzi  nr  64.3  podana  jest  informacja,  że
minimalne wymiary pracowni mają wynosić 5 x 6 m i jest to powierzchnia bez wliczania strefy
ze  skanerami.  
W związku z powyższym proszę o podanie powierzchni jaką należy przyjąć na wspomniane
skanery.

ODPOWIEDŹ:
Organizator  konkursu  informuje,  że  powierzchnia  pracowni  fotograficznej  łącznie  ze
skanerami powinna wynosić 30 m2, tak, jak zostało to przedstawione w tabeli  Programu
funkcjonalno – użytkowego – Załącznik nr B.8. oraz w tabeli bilansowej – Załącznik nr A.11. 

PYTANIE NR 108.
Tytuł: Napis historyczny Józef Górecki
Treść: W dokumentacji zdjęciowej stanu istniejącego pokazano na wewnętrznej ścianie dwa
wyrazy napisu:  Józef  Górecki.  Brak  jednak zdjęcia  pokazującego  czy te  dwa wyrazy  są
kontynuowane dalej na tej ścianie. Prosimy o taką informację. Prosimy również o informację
czy restauracji  podlegają  tylko  te  dwa wyrazy,  czy pozostała,  domyślna  fraza  w postaci
Leszczyńska Fabryka Octu ma zostać również gdzieś umieszczona w sąsiedztwie wyrazów
Józef Górecki, np.: pod, nad, lub jako kontynuacja w prawo na tej samej wysokości i czy  
w ogóle? Poza tym początek wyrazu Górecki, jego dolna część znikła - w tym miejscu jest
otwór  ścienny.  Czy  istniejące  nadproże  ma  zostać  zastąpione  nadprożem  ceglanym  
o wysokości dającym możliwość dorobienia dolnej części napisu Górecki?

ODPOWIEDŹ:
Nie  jest  wymagane  odtworzenie  całości  domniemanego  napisu.  W przypadku  obniżenia
nadproża  można  rozważać  odtworzenie  nieistniejącego  fragmentu  napisu  Górecki,  ale
zachowując zasadę odróżnialności oryginału od rekonstrukcji, np. poprzez wypunktowanie,
zarys konturów. Oryginalną, zachowaną część napisu należy przewidzieć do, co najmniej,
konserwacji zachowawczej.

PYTANIE NR 109.
Tytuł: Doświetlenie sali multimedialnej
Treść:  Czy sala  multimedialna  może  być  pozbawiona  światła  dziennego?  Czy należy  ją
doświetlić?

ODPOWIEDŹ:
Sala multimedialna może być pozbawiona światła dziennego.

PYTANIE NR 110.
Tytuł: Sala wystaw czasowych
Treść: Czy można doświetlić świetlikami w dachu salę wystaw czasowych?

ODPOWIEDŹ:
Sala wystaw czasowych powinna być  pozbawiona oświetlenia naturalnego, dopuszcza się
świetliki w salach prezentujących malarstwo. 

PYTANIE NR 111.
Tytuł: Wysokość przejazdu auta dostawczego
Treść: W odpowiedzi nr 59 napisano: Należy przewidzieć miejsce do rozładunku samochodu
ciężarowego o orientacyjnych wymiarach maksymalnych : dł. x szer. x wys. 7,2 x 2,4 x 2,6 .
Przyjmując  zatem  powyższą  wytyczną  wysokości  2.6  m  prosimy  o  potwierdzenie,  że



wysokość przejazdu dla samochodu dostawczego pod elementami na jego drodze wystarczy
na 2.8 m. Jeśli nie to prosimy o podanie minimalnej wysokości przejazdu.
ODPOWIEDŹ:
Tak, należy zapewnić wysokość 2,8 m na drodze samochodu ciężarowego. 

PYTANIE NR 112.
Tytuł: Posadowienie i zagłębienie.
Treść:  W odpowiedzi na pytanie nr 57 Zamawiający dopuścił  cyt.  "możliwość zagłębienia
kondygnacji przy zastosowaniu rozwiązań projektowych mieszczących się we wskazanym  
w Regulaminie konkursu budżecie." Pytania:

112.1.
Czy oznacza to, że można - np. w ograniczonym zakresie - zejść z poziomem posadzki
poniżej zakładanego wcześniej 1,5 m ppt i że taka propozycja będzie przedmiotem oceny
Sądu Konkursowego? 

ODPOWIEDŹ:
Zgodnie  z  odpowiedzią  na  pyt.  57  Zamawiający   wykluczył   możliwość  wykonania
kondygnacji,  w  której   wykończona   posadzka   najniżej  położonego  pomieszczenia
użytkowego  znajduje się poniżej 1,5 m od poziomu istniejącego terenu.

112.2.
Czy oznacza to dopuszczenie kondygnacji podziemnej w części działki, jeśli Uczestnik uzna
jej zastosowanie za zasadne, a przyjęte rozwiązania pozwolą zachować budżet wskazany 
w Regulaminie?

ODPOWIEDŹ:
Obowiązuje  odpowiedź  na  pytanie  nr  6:  „…  wyklucza  się,  bez  względu  na  funkcję,
kondygnację podziemną…”

PYTANIE NR 113.
Tytuł: Ilość miejsc parkingowych.
Treść:  Przyjęta ilość miejsc parkingowych (10 mp) nie jest w stanie zapewnić odpowiedniej
obsługi  parkingowej  projektowanego  muzeum,  natomiast  bardzo  ogranicza  możliwości
zabudowy  trudnej  działki  Muzeum.  Wnioskujemy  o  usunięcie  wymagania  zapewnienia
parkingu  ogólnodostępnego  na  działce  Muzeum  z  pozostawieniem  wymogu  garażu
technicznego i dojazdu dla dostaw lub o zmniejszenie wymaganej ilości miejsc parkingowych
do np. dwóch miejsc dla osób niepełnosprawnych lub innej mniejszej ilości.

ODPOWIEDŹ:
Wymagane jest zlokalizowanie 10 miejsc postojowych na terenie opracowania.

PYTANIE NR 114.
Tytuł: Odpowiedzi na pytania 22-39
Treść: Czy można prosić o udostępnienie odpowiedzi na pytania numer 22-39? Z tego, co
widzę to nie są one dostępne na stronie.

ODPOWIEDŹ:
Wszystkie odpowiedzi na pytania dostępne są na stronie internetowej konkursu: 
https://poznan.sarp.pl/konkurs-muzeum-leszno/pytania-i-odpowiedzi/

https://poznan.sarp.pl/konkurs-muzeum-leszno/pytania-i-odpowiedzi/


PYTANIE NR 115.
Tytuł: Wszystkie odpowiedzi na pytania
Treść: Odnośnie mojego poprzedniego pytania i w nawiązaniu do Państwa odpowiedzi do
pytania nr 71 - archiwalnych odpowiedzi nie ma w zakładce "Pytania i odpowiedzi" a zakładki
"Aktualności" nie można znaleźć.

ODPOWIEDŹ:
Wszystkie odpowiedzi na pytania dostępne są na stronie internetowej konkursu: 
https://poznan.sarp.pl/konkurs-muzeum-leszno/pytania-i-odpowiedzi/
Zarówno zakładka „Aktualności”, jak i zakładka „Pytania i odpowiedzi” znajduje się na stronie
internetowej konkursu, w górnej jej części na pasku informacyjnym.
Wszystkie  pytania  i  odpowiedzi  są  sukcesywnie  zamieszczane  w  zakładce  „Pytania  
i odpowiedzi”, a informacja o tym fakcie jest zamieszczana w zakładce „Aktualności”. 

PYTANIE NR 116.
Tytuł: Rzędne terenu
Treść: Na mapie zasadniczej nie podano rzędnych terenu a z wizji lokalnej wynika, że mamy
różnice  terenu.  Z  odpowiedzi  na pytanie  nr  57  wynika,  że  dopuszczalna  jest  lokalizacja
posadzki  najniżej  położonego  pomieszczenia  użytkowego  do  1,5  m  poniżej  poziomu
istniejącego  terenu.  Czy  wspomniane  1,5  m można  założyć  jako  odległość  od  poziomu
terenu po niwelacji ?

ODPOWIEDŹ:
Tak, należy tak założyć. 

PYTANIE NR 117
Tytuł: Mur i brama od strony wschodniej
Treść:  Czy wjazd na teren objęty opracowaniem może mieć charakter  otwarty,  czy -  jak
dotychczas  kontrolowany?  Jeśli  tak  to  czy  wystarczy  szlaban,  kontrolowany  przez  straż
muzealną?  Czy  w  związku  z  tym  można  zlikwidować  fragment  ogrodzenia  oraz  bramę
wjazdową  od  strony  wschodniej,  a  skrzynkę  zlokalizowaną  we  wspomnianym  murze
przenieść? 

ODPOWIEDŹ:
Wjazd powinien być kontrolowany; może to być szlaban lub inna forma ruchomej blokady.
Można  zlikwidować  fragment  ogrodzenia  i  bramę,  a  skrzynkę  przenieść.
Dodatkowo - PATRZ: Pytanie i odpowiedź nr 135.2.

PYTANIE NR 118.
Tytuł: Układ rysunków na planszach
Treść:  Na  wzorze  plansz  na  zagospodarowaniu  terenu  jest  rzut  parteru.  Czy  zatem  
w  miejscach  przeznaczonych  na  rzuty  należy  ten  parter  powtórzyć,  czy  na
zagospodarowaniu  można  np.  wrysować  rzut  dachu,  lub  nie  powtarzać  rzutu  parteru  w
miejscach  przeznaczonych  na  rzuty,  a  to  miejsce  wykorzystać  na  dodatkowe  rysunku,
schematy,  lub  wizualizacje?   Czy  
w opisie mogą być umieszczane dodatkowe rysunki lub schematy?

ODPOWIEDŹ:
Zgodnie z oznaczeniem w Załączniku nr A.15 rzut parteru powinien być przestawiony razem 
z projektem zagospodarowania terenu. Pozostałe rzuty powinny przestawiać poszczególne
kondygnacje (ilość zależna od proponowanych rozwiązań) oraz rzut dachu. Poza rysunkami
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obowiązkowymi  wynikającymi  z  zapisów  Regulaminu  konkursu  –  rozdz.  IV  pkt  2.2.  na
planszach  można  umieścić,  wg  uznania  konkurujących,  dowolne  rysunki  wyjaśniające
przyjętą koncepcję. Sposób przygotowania części opisowej pozostawia się konkurującym,  
z zastrzeżeniem spełnienia zapisów rozdz. IV pkt 2.3. Regulaminu konkursu.
PYTANIE NR 119.
Tytuł: Budowanie w ostrej granicy działki
Treść: Prosimy o informację, czy i od której strony działki dopuszczalna jest zabudowa w
ostrej granicy działki.

ODPOWIEDŹ:
PATRZ: Pytanie i odpowiedź nr 94.4.

PYTANIE NR 120.
Tytuł: Komin
Treść: Czy dopuszcza się usunięcie istniejącego komina w budynku octowni (elewacja przy
wjeździe od ul. Chrobrego)?

ODPOWIEDŹ:
Tak, komin przy wjeździe, od strony ul. Bolesława Chrobrego można zlikwidować.

PYTANIE NR 121.
Tytuł: Pomieszczenia socjalne
Treść:  Czy sytuując pomieszczenie ochrony w pobliżu sal ekspozycyjnych dopuszcza się
połączenie ich pomieszczeń san. - socjalnych w jedno wspólne pomieszczenie?

ODPOWIEDŹ: 
Organizator konkursu informuje, że decyzję o połączeniu ww. pomieszczeń pozostawia się
Uczestnikowi konkursu, Sąd Konkursowy oceni poprawność propozycji po przeanalizowaniu
całego rozwiązania.

PYTANIE NR 122.
Tytuł: Korytarze - szerokości
Treść: Czy określone są minimalne szerokości korytarzy prowadzące do sal ekspozycyjnych
z  przykładowo  strefy  rozładunku  lub  konserwacji?  Mamy  tu  na  myśli  problem  drogi  i
transportu dzieł sztuki pomiędzy blokami?

ODPOWIEDŹ:
Minimalne szerokości  korytarzy powinny zapewnić  bezpieczny transport  artefaktów,  które
przechowuje Muzeum.

PYTANIE NR 123.
Tytuł: Kolor stolarki
Treść: Czy wytyczne konserwatorskie dotyczą jedynie konstrukcji stolarki (okna drewniane 
z krzyżem okiennym) natomiast kolor stolarki okiennej jest dowolny?

ODPOWIEDŹ:
Okna  powinny  być  drewniane,  mogą  być  jednak  konstrukcji  zespolonej,  dwu  lub
trzyszybowe.  Najważniejsze jest  odtworzenie  ich  zewnętrznego wyglądu.  Obecnie  trudno
precyzyjnie  określić  pierwotny  kolor  okien,  gdyż  wielokrotnie  były  poddawane  różnym
zabiegom.  
Z pewnością jednak,  co wynika także z historycznych fotografii,  okna nie były w jasnym
kolorze.  W  stratygrafii  niektórych  zachowanych  warstw  malarskich  występuje  kolor



ciemnozielony  
i szary.

PYTANIE NR 124.
Tytuł: Terminy
Treść:  Proszę o potwierdzenie  terminu składania  prac  konkursowych -  w odpowiedzi  na
pytanie nr 86 podano datę 15 lutego 2023 - dotyczy to wersji papierowej pracy konkursowej,
natomiast jej wersja elektroniczna ma zostać wysłana do 10 lutego 2023 - czy decyduje data
stempla pocztowego?

ODPOWIEDŹ:
Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu, rozdział I  pkt 4.,  prace konkursowe w postaci
elektronicznej  należy  składać  poprzez  Elektroniczną  Platformę  Konkursową  do  dnia  10
lutego 2023 roku do godziny 23:59. Prace konkursowe w postaci papierowej należy składać
na adres Organizatora konkursu najpóźniej do dnia 15 lutego 2023 roku do godziny 15.00.
Co  oznacza,  że  praca  konkursowa  do  tego  terminu  musi  zostać  złożona  w  biurze
Organizatora konkursu. 

PYTANIE NR 125.
Tytuł: Okna
Treść:  Czy  istnieje  możliwość  wykucia  otworów  okiennych  w  miejscu  gdzie  są  one
zamarkowane na elewacjach istniejącego budynku Octowni?

ODPOWIEDŹ:
PATRZ: Pytanie i odpowiedź nr 100.3.

PYTANIE NR 126.
Tytuł: Sala wystaw czasowych
Treść: Czy sala wystaw czasowych może mieć 3,5 m wysokości?

ODPOWIEDŹ:
Sala wystaw czasowych powinna mieć wysokość 4,0 m

PYTANIE NR 127.
Tytuł: Zabytkowy napis na ścianie
Treść: Czy istniejący otwór w ścianie na parterze, który ingeruje w zabytkowy napis może
pozostać jak dotychczas, w stanie istniejącym?

ODPOWIEDŹ:
Otwór ten można pozostawić, nie jest wskazane jego powiększenie, ale możliwe jest jego
pomniejszenie.

PYTANIE NR 128.
Tytuł: 5 m wysokości pom. ekspozycyjnych
Treść:  Prosimy  o  informację  jakie  rodzaje  eksponatów  będą  wymagały  pomieszczeń  o
wysokości  5  m.  Czy są to  raczej  grafiki,  tkaniny,  malarstwo  czy obiekty  trójwymiarowe?
Prosimy o podanie przykładowych eksponatów o dużych wymiarach

ODPOWIEDŹ:
Co najmniej  50% powierzchni wystawienniczej powinno mieć wysokość 5,0 m z sugestią
przeznaczenia  głównie  na  ekspozycję  malarstwa.  Istotna  jest  także  powierzchnia



przeznaczona  na  obiekty  przestrzenne  m.in.  epitafium  310  x  231  x  50  cm.  Pozostała
powierzchnia wystawiennicza powinna mieć wysokość 4,0 m

PYTANIE NR 129.
Tytuł: Usunięcie fragmentów ścian
Treść: Czy możliwe jest usuniecie istniejących fragmentów ścian ceglanych, stanowiących
pozostałości po wnętrzu zrujnowanego budynku bramnego ?
ODPOWIEDŹ:
Ściany w budynku bramnym można usunąć lub przebudować.
PATRZ: Pytania i odpowiedzi nr 32.3 oraz nr 65.  

PYTANIE NR 130.
Tytuł: Pytanie o wysokości
Treść: Czy jest możliwość podania wysokości gruntu przy krawędziach wewnętrznego placu,
tak aby wiadomo było jaki jest spadek terenu? Czy mamy przyjąć, że cały teren jest płaski?

ODPOWIEDŹ:
Organizator  konkursu  nie  posiada  danych  dotyczących  szczegółowych  rzędnych  
w poszczególnych punktach terenu; można przyjąć, że teren jest w przybliżeniu płaski. 

PYTANIE NR 131.
Tytuł: Fasada zabytkowa
Treść: Czy można dodać na zabytkowej elewacji element w postaci szklanego lub pełnego
zadaszenia  nad  wejściem  u  zbiegu  ulic  Jana  Pawła  i  Bolesława  Chrobrego?  Będzie
wystawał na chodnik poza linię zabudowy. Czy to dopuszczalne? Kamienica obok posiada
wypuszczone stalowe barierki balkonów.

ODPOWIEDŹ:
Możliwe jest dodanie zadaszenia, które nie będzie zbytnio ingerować w architekturę budynku
Starej  Octowni.  Propozycja taka musi  być zgodna z obowiązującymi przepisami i  będzie
przedmiotem oceny w konkursie.

PYTANIE NR 132.
Tytuł: Miejsce na rozładunek - śluza
Treść: Czy pomieszczenie garażu (30m2) może być wykorzystywane czasowo jako śluza na
czas  rozładunku  samochodu  dostawczego  ?  Jakie  wymiary  minimalne  powinna  mieć
"śluza"? Czy wskazane miejsce do rozładunku samochodu ciężarowego 7,2x2,4x2,6m może
pełnić funkcję "śluzy", czy jest to odrębne miejsce w budynku?

ODPOWIEDŹ:
Pomieszczenie  garażu  nie  może  być  wykorzystywane  jako  śluza  na  czas  rozładunku
samochodu dostawczego. Projektowane miejsce rozładunku samochodu ciężarowego może
pełnić funkcję „śluzy”.

PYTANIE NR 133.
Tytuł: Biuro - przyjęcie dostaw
Treść:  Czy  pomieszczenie  biurowe  przy  magazynie  przyjęć  dostaw  powinno  mieć
zapewnione oświetlenie naturalne (okno)?

ODPOWIEDŹ:
Oświetlenie naturalne w tym pomieszczeniu nie jest konieczne. 



PYTANIE NR 134.
Tytuł: Pytanie
Treść: Jak często planowane są dostawy muzealiów do muzeum i w jakich godzinach? Czy
odbywać się to będzie poza godzinami otwarcia muzeum?

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający  informuje,  że  w   sytuacji,  gdy  magazyny  będą  znajdowały  się  w  innym
budynku,  w innej lokalizacji trudno na obecnym etapie ustalić częstotliwość dostaw; obecnie
zakłada się, że będą się one odbywać w godzinach otwarcia Muzeum.

PYTANIE NR 135.
Tytuł: 5 pytań dot. zagadnień projektowych
Treść: Zestaw pytań

135.1.
W odniesieniu do bloku wystawienniczego – czy zaleca się układ komunikacyjny przechodni
przez kolejne sale wystawiennicze, czy niezależny, wydzielony ciąg komunikacyjny, z którego
dostępne są poszczególne pomieszczenia wystawiennicze?

ODPOWIEDŹ:
Zaleca się układ przechodni, płynne poruszanie się po następujących po sobie wystawach,
nie odrębne "pokoje", do których jest dostęp z wydzielonego ciągu komunikacyjnego. Jednak
ostateczną decyzję pozostawia się konkurującym. 

135.2. 
Czy  otoczenie  przedmiotowych  budynków  planowane  jest  jako  wygrodzone,  dostępne
wyłączenie  dla  zwiedzających,  czy  Zamawiający  dopuszcza  otwarcie  tej  przestrzeni  dla
lokalnej społeczności, niezależnie od zwiedzania Muzeum.

ODPOWIEDŹ:
Teren  otwarty  może  realizować  część  misji  Instytucji  (misja  edukacyjna,  ekspozycyjna).
Jednocześnie koszt utrzymania oraz zapewnienie bezpieczeństwa na terenie otaczającym
obiekt będzie w gestii  Muzeum. Decyzja o tym w jakim stopniu teren otaczający ma być
ogólnodostępny pozostawiona jest do decyzji Uczestnika konkursu. Sąd Konkursowy oceni
czy zaproponowane rozwianie ma uzasadnienie.
Dopuszcza  się  otwarcie  przestrzeni  w  kontekście  kawiarni,  sklepu,  fragmentu  strefy
odpoczynku;  pozostałe,  zwłaszcza strefa dostaw,  techniczna oraz ekspozycje muszą być
wygrodzone.

135.3.
W wytycznych Programu Funkcjonalnego Zamawiający odnosi się do budynku o neutralności
energetycznej.  Jak  to  należy  rozumieć  w  kontekście  budynku  zabytkowego?  Czy
Zamawiający przewiduje termo-izolowanie historycznej tkanki np. w technologii  izolacji  od
strony wewnętrznej czy dopuszcza się pozostawienie ścian nieocieplanych? W wytycznych
konserwatorskich nie ma informacji w tym zakresie. 

ODPOWIEDŹ:
Budynek zabytkowy podlega ochronie ustawowej.  Nie ma wymogu, aby spełniał  aktualne
normy energetyczne.  Uczestnik  konkursu  może zaproponować  rozwiązania  poprawiające



bilans energetyczny pod warunkiem, że nie stoją one w sprzeczności z ochroną dziedzictwa
przemysłowego.
Dopuszcza  się  ocieplenie  budynku  od  wnętrza  materiałami  przewidzianymi  w  takich
przypadkach do budownictwa historycznego. Można także zaprojektować ocieplenie dachu,
pozostawiając jedynie fragmenty więźby w postaci słupów i mieczy lub jętek.

135.4.
Czy Zamawiający posiada materiały określające gdzie dokładnie na opracowywanym terenie
znajdował się nieistniejący obecnie, opisany w załączniku B.5.1 budynek – mały browar?

ODPOWIEDŹ:
Biuro Konserwatora Zabytków nie posiada informacji gdzie znajdował się browar. Możliwe
jednak, że takie informacje mogą zostać odnalezione w zasobach Archiwum Państwowego 
w Lesznie.

135.5.
W nawiązaniu do pytania nr 63.4. - skoro pracownia fotograficzna musi mieć 30 m2, jaka
minimalną powierzchnię dodatkową należy przeznaczyć na część ze skanerami?

ODPOWIEDŹ:
PATRZ: Pytanie i odpowiedź nr 107.

PYTANIE NR 136.
Tytuł: Działka 328/1 na której znajduje się trafostacja
Treść:  Czy  w  projekcie  można  uwzględnić  teren  działki  328/1,  na  której  znajduje  się
trafostacja,  przy  założeniu,  że  uczestnik  konkursu  dokona  formalności  związanych  z  jej
przeniesieniem  
w inną lokalizację?

ODPOWIEDŹ:
Zgodnie  z  Regulaminem  konkursu  działka  trafostacji  znajduje  się  poza  obszarem
opracowania, nie należy jej uwzględniać.  

UWAGA – WYJAŚNIENIE do PYTANIA i ODPOWIEDZI nr 8.
Odpowiedź  na pytanie nr 8 brzmi następująco - dach budynku głównego Starej Octowni
może zostać w części wewnętrznej (od strony podwórka) podwyższony, ale nie wyżej niż
istniejąca kalenica połaci frontowej.  Połać dachu części tylnej (wewnętrznej) może zostać
podwyższona i przebudowana, możliwe jest wstawienie lukarn, facjat lub okien połaciowych.

arch. Borys Wrzeszcz,
                                                sekretarz organizacyjny konkursu

Poznań, 16 stycznia 2023 r.
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