
  

 

Odpowiedzi na pytania nadesłane do dnia 16 kwietnia 2015 r. 

w Konkursie na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Centrum 
Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Nr 1 w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego 5a. 
 

 

Pytanie 1: 

Prosimy o skorygowanie Załącznika nr 1 do Regulaminu Konkursu -Tabela programowa: 

   

1.a 

W zestawieniu tabelarycznym dla niektórych pozycji (np. 12, 26, 69, 70, 73, 74) opis funkcji 

pomieszczenia nie został pokazany w całości /zał. tabela jest w PDF/; 

 

Odpowiedź: 

W załączeniu poprawiona tabela programowa w wersji PDF. 

   

1b. 

Podana na końcu tabeli „suma pomieszczeń i powierzchni”: 3350m2 nie jest zgodna                    z 

sumowaniem powierzchni wpisanych w kolumnie „Pow. łączna”; 

Odpowiedź. 

 

        JEST:  ZMIENIA SIĘ NA 

    3350 m2     3370 m2 

 

Poprawka została naniesiona w załączonej tabeli programowej. 

   

1c. 

Nie podano w kolumnie Pow. łączna sumy powierzchni WC poz. 69 /czy jest ona wliczona do 

całkowitej sumy pomieszczeń i powierzchni?/ 

Odpowiedź: 

Poz. 69 WC (D/M) + umywalnia na każdej kondygnacji 0, I i II, przystosowana dla niepełnosprawnych 

– powierzchnia pozycji nie jest wliczona do całkowitej sumy pomieszczeń i powierzchni. 

Przyjęcie wielkości powierzchni pomieszczeń z pozycji 69 leży po stronie projektanta.  

 

Ponadto uzupełniona zostaje informacja o ilości sanitariatów, którą należy uwzględnić. 

 Na każdej kondygnacji gdzie są pracownie, należy uwzględnić sanitariaty: 

- dla uczniów/słuchaczy WC męski i damski,  



- przy Sali Konferencyjnej dla uczestników WC męski i damski, 

- przy pokoju nauczycielskim poz. 43 – dział obsługi dydaktycznej WC męski i damski, 

- dział administracji i obsługi WC męski i damski, 

- dział obsługi technicznej WC męski i damski. 

 

1d. 

Czy pomieszczenie z poz. 62 (garaż 2 stanowiskowy) i pomieszczenie z poz. 72 (wjazd miejsce 

garażowania 2 samochodów technicznych) - to jest to samo pomieszczenie czy dwa odrębne? Jak jest 

zsumowana ich powierzchnia? 

Odpowiedź: 

Poz. 72 dotyczy bramy wjazdowej o szer. 3m do pomieszczenia garażowego z poz. 62. Pozycja 72 nie 

jest odrębnym pomieszczeniem. 

 

1e. 

Czy pomieszczenie poz. 78 Miejsca parkingowe – garaż podziemny to są jeszcze jakieś dodatkowe 

miejsca, które należy uwzględnić? Jeżeli tak - to jaka jest ich powierzchnia i czy należy ją dodać do 

całkowitej sumy pomieszczeń i powierzchni? 

 

 

Odpowiedź: 

Miejsca parkingowe – garaż podziemny jest rozwiązaniem opcjonalnym. Rozwiązanie lokalizacji i 

ilości miejsc postojowych leży po stronie projektanta, z uwzględnieniem warunków technicznych, 

przepisów prawa, miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego, uwarunkowań Konkursu  

itp. 

    

1f. 

Jaka jest tolerancja powierzchni dla pozostałych pomieszczeń, dla których ta tolerancja nie została 

określona w tabeli? 

 

Odpowiedź: 

Powierzchnie określone w programie funkcjonalno - użytkowym są zaleceniami dla projektanta. Jeżeli 

dla któregoś z pomieszczeń nie została określona tolerancja lub w ogóle nie określono powierzchni, 

przyjęcie jej wielkości lub tolerancji wielkości leży po stronie projektanta. 

 

Pytanie 2. 

Prosimy o udostępnienie Tabeli programowej /Załącznik nr 1 do Regulaminu/ w wersji edytowalnej 

/EXEL/ w celu spełnienia wymogu załączenia jej do części opisowej pracy konkursowej zgodnie z 

Rozdziałem VIII pkt. 2.2. Regulaminu konkursu. 

Odpowiedź: 

Tabela programowa w wersji edytowalnej w załączeniu. 

 

Pytanie 3. 

Czy dopuszcza się sytuowanie projektowanego łącznika na granicy działki /terenu opracowania/? 

 

Odpowiedź. 



a. Teren opracowania winien być zgodny z załącznikiem nr 9 – plansza uwarunkowań oraz 

spisem nr działek załączonym do załącznika nr 8 – mapa zasadnicza. 

 

b. Powiat Poznański posiada zgodę Burmistrza Miasta I Gminy Swarzędz na posadowienie 

budynku na działce 3736/1 (w granicach terenu opracowania), przy granicy z działką 

3147/21 będącej własnością Miasta I Gminy Swarzędz. Na planszy uwarunkowań - 

załącznik nr 9, granica ta znajduje się miedzy punktami E  F. 

 

Pytanie 4. 

W związku z sugerowaną w Regulaminie konkursu lokalizacją projektowanego obiektu                w 

narożniku południowo-zachodnim (teren między punktami ABCDEL – wg oznaczenia             na planszy 

uwarunkowań) czy dopuszcza się lokalizację projektowanego obiektu w innym miejscu? 

 

Odpowiedź: 

Dopuszcza się lokalizację projektowanego obiektu w innym miejscu w granicach terenu opracowania.  

Przy czym, zwraca się uwagę na konieczność uwzględnienia przepisów, przede wszystkim przeciw 

pożarowych dotyczących istniejących budynków Zespołu Szkół Nr 1. 

 

Pytanie 5. 

Czy dopuszcza się likwidację /i odtworzenie w innym miejscu/ jednego z boisk szkolnych w związku z 

realizacją projektowanego obiektu? 

 

 

Odpowiedź: 

Dopuszcza się likwidację /i odtworzenie w innym miejscu/ jednego z boisk szkolnych w związku z 

realizacją projektowanego obiektu. 

 

Pytanie 6. 

Czy w związku z rozbudową/ przebudową obiektu Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu Zamawiający 

posiada prawa autorskie majątkowe i zgodę autora/ autorów zrealizowanego projektu ww. szkół na 

wprowadzanie zmian do utworu architektonicznego przez autora/autorów zwycięskiej pracy 

konkursowej? 

 

Odpowiedź: 

Tak, posiada. 

 

Pytanie 7. 

Proszę o wyjaśnienie, czy okres realizowania Nadzoru Autorskiego wypełnia warunek dotyczący 

potwierdzenia doświadczenia? Nasze biuro realizowało projekt budowlany i wykonawczy w 2011 

roku, Nadzór do grudnia 2012 roku. 

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami Rozdziału IV ust. 1 pkt 1.2 lit. a) oraz Rozdziału V ust. 3 Regulaminu Konkursu w 

celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania wiedzy i 

doświadczenia Uczestnicy Konkursu winni przedłożyć wykaz usług realizowanych w okresie ostatnich 

3 lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 

– w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorcy, na rzecz 



którego usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów potwierdzających ich należytą 

realizację. 

Wskazany przez zadającego zapytanie Uczestnika Konkursu projekt budowlany i wykonawczy został 

sporządzony w 2011 r., nie mieści się zatem w wymaganych przez Zamawiającego ramach czasowych.  

Ponadto przypominam, iż zgodnie z treścią wskazanych powyżej zapisów Regulaminu, Uczestnicy 

Konkursu, w celu wykazania spełnienia przedmiotowego warunku, winni wykazać się należytą 

realizacją minimum jednej usługi polegającej na sporządzeniu projektu budowlanego i dokumentacji 

wykonawczej budynku użyteczności publicznej o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 2 500 m2. 

Pełnienie nadzoru autorskiego nie stanowi takiej usługi. 

Ponadto, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, uzupełniony 

zostaje zapis zawarty w Rozdziale V ust. 3.1 Regulaminu Konkursu w ten sposób, że otrzymuje on 

brzmienie: 

3.1. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 

głównych usług, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w Konkursie, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których 

usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie – o treści zgodnej z formularzem nr 5. 

Uczestnik Konkursu jest zobowiązany wskazać w przedłożonym wykazie lub złożonych 

poświadczeniach usługi, których zakres określony został w Rozdziale IV ust. 1 pkt 1.2 lit. a). 

Należy dodać, iż zapis zamieszczony w formularzu nr 5 ma charakter pomocniczy, pełna nazwa 

wymaganego dokumentu zawarta została w zmienionym zapisie Rozdziału V ust. 3.1 Regulaminu 

Konkursu, zgodnie z warunkiem postawionym i opisanym w Rozdziale IV ust. 1 pkt 1.2 lit. a) 

Regulaminu Konkursu. 

Pytanie 8. 

W formularzu nr 6 znajduje się rubryka określona specjalnością "instalacje słaboprądowe" (poz. 9 i 

10) - proszę o wyjaśnienie która to jest specjalność w rozumieniu określonym w Regulaminie. 

Ponadto zauważam, że w tabeli brakuje miejsca na specjalność: 

- instalacje wentylacji i klimatyzacji, 

- instalacje teletechniczne. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający w Regulaminie Konkursu w Rozdziale IV ust. 1 pkt 1.2 lit. b), dokonał błędnych zapisów. 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4a Ustawy Prawo zamówień publicznych, zmianie ulega zapis w 

Regulaminie Konkursu w Rozdziale IV ust. 1 pkt 1.2 lit. b), który otrzymuje brzmienie:  

w celu wykazania spełnienia warunku dotyczącego dysponowania odpowiednim potencjałem 

technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Uczestnicy Konkursu winni 

potwierdzić, że do realizacji zamówienia skierują osoby posiadające uprawnienia budowlane 

do projektowania bez ograniczeń, po dwie osoby (projektant + sprawdzający) w następujących 

specjalnościach: (1) architektonicznej, (2) konstrukcyjno-budowlanej, (3) sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, (4) sieci, instalacji i urządzeń 



elektrycznych i elektroenergetycznych, (5) sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, (6) 

inżynieryjnej drogowej. 

 

W formularzu nr 6 w kolejnych wierszach zamieszczonej tabeli, wiersze 1 i 2 dotyczą specjalności 

architektonicznej, wiersze 3 i 4 dotyczą specjalności konstrukcyjno-budowlanej, wiersze 5 i 6 dotyczą 

specjalności sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych, wiersze 7 i 8 dotyczą specjalności sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych, wiersze 9 i 10 dotyczą specjalności sieci, instalacji i urządzeń 

telekomunikacyjnych, wiersze 11 i 12 dotyczą specjalności inżynieryjnej drogowej. 

 

W konsekwencji dokonanych powyżej zmian, które dotyczą opisu sposobu spełnienia warunku 

udziału w Konkursie, działając na podstawie art. 38 ust. 4a cytowanej ustawy zmianie ulega: 

a.  Rozdział I ust. 3 Regulaminu Konkursu, który otrzymuje brzmienie: 

3.5 Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w  

Konkursie      do 11 maja 2015 r.  

3.6 Ogłoszenie o kwalifikacji uczestników Konkursu  do 28 maja 2015 r.   

 

 

b. Rozdział VII ust. 2 pkt. 2.2 Regulaminu Konkursu, który otrzymuje brzmienie: 

Uczestnicy Konkursu składają wnioski w zamkniętych opakowaniach (kopertach) z podanym adresem 

i danymi  Uczestnika Konkursu oraz napisem: 

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE 

NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ CENTRUM KSZTAŁCENIA 

PRAKTYCZNEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W SWARZĘDZU, OS. MIELŻYŃSKIEGO 5A 

NIE OTWIERAĆ PRZED 11 maja 2015 r. , godz. 15:00 

 

c. Rozdział VII ust. 2 pkt. 2.3 Regulaminu Konkursu, który otrzymuje brzmienie: 

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie upływa w dniu 11 maja 2015 r. o 

godzinie 15:00. 

 

d.  Rozdział VII ust. 2 pkt. 2.7 Regulaminu Konkursu, który otrzymuje brzmienie: 

Uczestnik Konkursu może zmienić lub wycofać wniosek wyłącznie przed upływem terminu składania 

wniosków. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu wniosku musi zostać złożone w 

sposób i formie przewidzianych dla złożenia wniosku z zastrzeżeniem, że opakowania  będą zawierały 

dodatkowe oznaczenie:  

ZMIANA/WYCOFANIE  WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE 

NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ CENTRUM KSZTAŁCENIA 

PRAKTYCZNEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W SWARZĘDZU, OS. MIELŻYŃSKIEGO 5A 

NIE OTWIERAĆ PRZED 11 maja 2015 r. , godz. 15:00 



 

Pytanie 9. 

Czy konieczne jest podać nazwiska osób zdolnych do wykonania zamówienia na etapie konkursu przy 

składaniu wniosku, czy wystarczy pisemne potwierdzenie, że będzie się dysponować odpowiednim 

potencjałem technicznym do wykonania zamówienia, bez podawania ich nazwisk? 

 

W regulaminie jest napisane: że uczestnicy winni potwierdzić, że do realizacji zamówienia skierują 

osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń. Rozumiem że pisemne 

potwierdzenie jest wystarczające, bez podawania danych osobowych tych osób, poza architektów z 

uprawnieniami. 

Podawanie po dwóch specjalistów z każdej branży na etapie konkursu sprawia, że skompletowanie 

całej dokumentacji do wniosku może być znacząco opóźnione.  

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami zmienionego Rozdziału IV ust. 1 pkt 1.2 lit. b) oraz Rozdziału V ust. 4 Regulaminu 

Konkursu w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego dysponowania 

odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

Uczestnik Konkursu winien przedłożyć wykaz osób, legitymujących się uprawnieniami budowlanymi 

do projektowania bez ograniczeń, po dwie osoby (projektant + sprawdzający) w następujących 

specjalnościach: (1) architektonicznej, (2) konstrukcyjno-budowlanej, (3) sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, (4) sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych, (5) sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, (6) 

inżynieryjnej drogowej, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na 

temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania 

zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do 

dysponowania tymi osobami wraz z oświadczeniem, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia. 

Treść wymaganych przez Zamawiającego dokumentów określona została zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 7) i 

8) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, 

jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane 

(Dz. U. z 2013 r., poz. 231). Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do złożenia przedmiotowych 

dokumenty o treści, określonej w formularzach w stanowiących załączniki nr 7 i 8 do Regulaminu 

Konkursu. 

 

Pytanie 10. 

Zespół projektowy zwraca się z prośbą o zorganizowanie trzeciego terminu wizji lokalnej dla 

wszystkich uczestników ZAKWALIFIKOWANYCH do udziału w konkursie (bezpośrednio po terminie 

kwalifikacji uczestników tj. po dniu 21.05.2015). O konkursie dowiedzieliśmy się niestety po terminie 

dwóch wizji lokalnych, niemniej chcemy w nim uczestniczyć na takich samych prawach jak pozostali 

uczestnicy którzy brali udział w wizji. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej dla zakwalifikowanych Uczestników Konkursu na dzień  

16 Czerwca 2015 r., godzina 11.00. 

 

Pytanie nr 11. 



Zwracam się z prośbą o udostępnienie edytowalnej wersji formularzy dot. wniosku o dopuszczenie do 

udziału w w/w konkursie. 

 

Odpowiedź: 

Wersje edytowalne nie będą udostępnione.  

 

Pytanie 12. 

Jaka jest przewidziana powierzchnia dopuszczalna dla wymaganych pomieszczeń infrastruktury 

technicznej: wymiennikownia, wentylatorownia, pomieszczenia przyłączy technicznych? 

 

Odpowiedź: 

Przyjęcie wielkości powierzchni pomieszczeń infrastruktury technicznej: wymiennikownia, 

wentylatorownia, pomieszczenia przyłączy technicznych, leży po stronie projektanta. 

 

Pytanie 13. 

Czy przewiduje się i w jakich pomieszczeniach instalację wentylacji mechanicznej i klimatyzacji? 

 

Odpowiedź: 

Po stronie projektanta leży decyzja w których pomieszczeniach winien przewidzieć instalację 

wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. 

 

Pytanie 14. 

Rysunki i schematy pokazane w programie funkcjonalno-użytkowym (wielkość pomieszczeń) – 

załącznik nr 5 do Regulaminu są nie spójne z powierzchniami podanymi w tabeli programowej - 

załącznik nr 1 do Regulaminu, prosimy o podanie poprawionego i uszczegółowionego programu 

funkcjonalno-użytkowego wraz ze specyfikacją wymaganych instalacji dla poszczególnych 

pomieszczeń (nie tylko pracowni). 

 

Odpowiedź: 

Należy brać pod uwagę powierzchnie (wielkość pomieszczeń) zapisane w tabeli programowej, przy 

czym należy pamiętać że powierzchnie określone w programie funkcjonalno - użytkowym są 

zaleceniami dla projektanta. 

 

Zamawiający nie posiada specyfikacji wymaganych instalacji dla poszczególnych pomieszczeń. 

 

Zamawiający nie oczekuje na etapie Konkursu rozwiązań projektowych instalacji dla poszczególnych 

pomieszczeń. 

 

 

 

 

Sekretarz Konkursu 

Przemysław Woźny 


