
 

 

Odpowiedzi na pytania nadesłane do dnia 2 lipca 2015 r. 

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

 

Pytanie 1. 

Czy odpowiedź b. na pytanie nr 3 (odpowiedzi na pytania nadesłane do dnia 16.04.2015) odnoszące 

się do granicy EF działki numer 3736/1 oznacza, że można stawiać projektowaną zabudowę na 

granicy działki EF? Jeśli nie, to prosimy o sprecyzowanie minimalnej odległości projektowanej 

zabudowy od granicy działki EF. 

 
Odpowiedź : Teren opracowania winien być zgodny z załącznikiem nr 9 – plansza uwarunkowań oraz 

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

zgodnie z załączonym szkicem do odpowiedzi na pytania (załącznik nr 1).  

 

Pytanie 2. 

Czy pozycja numer 72 z tabeli programowej (wjazd, miejsce garażowania 2 samochodów 

technicznych) dotyczy pozycji 62 (garaż dwustanowiskowy) bądź alternatywnie poz. 78 (miejsca 

parkingowe - garaż podziemny)? 

 
Odpowiedź : Pozycja numer 72 z tabeli programowej (wjazd, miejsce garażowania 2 samochodów 

dostawczych technicznych) dotyczy pozycji 62, garażu 2 stanowiskowego. 

 

Pytanie 3. 

Czy pozycja numer 72 z tabeli programowej (wjazd, miejsce garażowania 2 samochodów 

technicznych) ma być powiązana z poz. 12, 13, 14, czy też ma to być wydzielone pomieszczenie 

garażowe z niezależnym wjazdem? 

 
Odpowiedź : Ma to być wydzielone pomieszczenie garażowe z niezależnym wjazdem tylko dla dwóch 

pojazdów dostawczych obsługi technicznej CKP. 

 

Pytanie 4. 

Czy pracownie wymienione w poz. 5-9 tabeli programowej winny posiadać bramy wjazdowe, czy 

tylko Pracownia przygotowania technologicznego (poz. nr 7)? 

 



Odpowiedź : Pracownie wymienione w poz. 5-9 tabeli programowej nie muszą posiadać bram 

wjazdowych. Pracownia przygotowania technologicznego poz. nr 7 musi posiadać bramę wjazdową (z 

uwagi na instalację gabarytowych urządzeń oraz bezpieczny transport-dostawy materiałów 

blach/prętów itp. również gabarytowych). 

 

Pytanie 5. 

Czy "wjazd w ciąg komunikacyjny" stanowiący poz. nr 75 tabeli programowej ma być głównym 

wjazdem poprzez zewnętrzną bramę, który dalej obsługuje pozostałe wjazdy i pracownie 

wymienione w poz. 73 i 74 ? 

 
Odpowiedź : "Wjazd w ciąg komunikacyjny" stanowiący poz. nr 75 tabeli programowej ma być 

głównym wjazdem dla poz. 3+4, 8, 9, 10, 11, 16, 17 (z uwagi na dostawę/transport gabarytowych i 

ciężkich  urządzeń/obrabiarek). 

 

Pytanie 6. 

Istniejąca sala gimnastyczna posiada 5 par drzwi zewnętrznych: 2 pary od strony północno-

zachodniej i 3 pary od strony południowo-wschodniej. Prosimy o sprecyzowanie, które z tych drzwi 

funkcjonują jako wyjścia ewakuacyjne? 

 
Odpowiedź : Drzwi funkcjonujące jako wyjścia ewakuacyjne oznaczone są na planie ewakuacyjnym 

budynku Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu. Plan ewakuacyjny budynku Zespoły Szkół nr 1 w załączeniu 

do odpowiedzi na pytania (załącznik nr 2).  

 

Pytanie 7. 

Jaką ilość nowych miejsc parkingowych należy zaprojektować w granicach A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, 

K, L działki ? 

 
Odpowiedź : W chwili obecnej na działkach nr 3736/7 i 3736/1 z istniejącą zabudową (budynkami 

Zespołu Szkół nr 1), czyli na terenie oznaczonym literami E, F, G, H, I, J, K, L, znajduje się 20 miejsc 

parkingowych. Dla całości terenu opracowania należy przyjąć ilość miejsc parkingowych zgodnie z 

zapisami w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (załącznik nr 4 do 

Regulaminu Konkursu). 

 

Pytanie 8. 

W związku z odpowiedzią na pytanie nr 21, prosimy o uzasadnienie dlaczego pracownie 

wymienione w poz. 3, 4, 7, 10, 11, 12, 13, 14 muszą być na parterze? Czy istnieje możliwość 

lokalizacji tych pomieszczeń na kondygnacji - 1 (częściowo zagłębionej w ziemi) przy zapewnieniu 

odpowiedniej komunikacji i niezbędnych wjazdów (bram) obsługujących te pracownie? 

 
Odpowiedź : Pracownie wg poz. 3, 4, 7, 10, 11, 12, 13, 14 mogą również być na kondygnacji -1 (w tych 

pracowniach znajdować się będą gabarytowe i ciężkie urządzenia/obrabiarki).  

Uwaga: Pamiętać należy o min. wysokości 4,80 m dla poz. 12 (pracowni budowy pojazdów 

samochodowych) oraz poz. 13 (pracowni diagnostyki samochodowej). 

 

 



Pytanie 9. 

Czy lokalizacja części pracowni wymienionych w odpowiedzi na pytanie nr 21, na kondygnacji -1, 

przy zapewnieniu odpowiedniej ilości światła dziennego oraz niezbędnych wjazdów i bram będzie 

równoznaczna z niespełnieniem warunków konkursu i dyskwalifikacją pracy? 

 
Odpowiedź : Lokalizacja części pracowni na kondygnacji -1, przy zapewnieniu odpowiedniej ilości 

światła dziennego oraz niezbędnych wjazdów i bram nie będzie równoznaczna z niespełnieniem 

warunków konkursu i dyskwalifikacją pracy. Należy uwzględnić uwagę z odpowiedzi na pytanie nr 8. 

 

Pytanie 10. 

Czy wejście do części kształcenia zawodowego (obszar turystyczno-gastronomiczny) może być 

zlokalizowane obok wejścia głównego do Centrum Kształcenia Praktycznego (wspólny hol) czy też 

musi to być odrębne niezależne wejście ? 

 
Odpowiedź : Wejście do części kształcenia zawodowego (obszar turystyczno-gastronomiczny) musi 

posiadać odrębne niezależne wejście z możliwością powiązania komunikacyjnego z holem wejścia 

głównego do obiektu CKP. 

 

Pytanie 11. 

Doprecyzowanie granicy opracowania - na planszy uwarunkowań brak oznaczenia czerwonej 
przerywanej ciągłej linii ukazanej w legendzie.  
 
Odpowiedź : Proponowana granica została pokazana na planszy uwarunkowań konkursowych linią 

przerywaną czarną (w legendzie pomyłkowo została zaznaczona jako przerywana czerwona).  

 

Pytanie 12. 

Czy możliwe jest przeprowadzenie dodatkowa wizji lokalnej? 
 
Odpowiedź : Odbyły się 3 wizje lokalne. Zamawiający nie przewiduje już dodatkowych, 

zorganizowanych wizji lokalnych. 

 

Pytanie 13. 

Co oznacza sformułowanie "0 połączone" w tabeli programowej zał. 1. - czy pomieszczenia nowo 
projektowane mogą zajmować część kondygnacji budynku istniejącego ? 
 

Odpowiedź : W tabeli kolorem niebieskim zostały połączone pomieszczenia np.: pozycje 3 i 4 tabeli. 

Mogą on w nowym budynku funkcjonować jako jedno pomieszczenie na poziomie 0. Patrz również 

na odpowiedź, na pytanie nr 7, w odpowiedziach z dnia 26.06.2015 r.   

 

Pytanie 14. 

Na ilu słuchaczy ma zostać zaprojektowana sala konferencyjna oraz sala seminaryjna w Centrum?  
 
Odpowiedź : Należy spełnić warunki powierzchniowe podanych w tabeli programowej. 
 

Pytanie 15. 

Ilu uczniów będzie obsługiwało Centrum Kształcenia Praktycznego? 
 



Odpowiedź : CKP będzie obsługiwało 1100 – 1200 tygodniowo. 

 

Pytanie 16. 

Ilu pracowników obsługi technicznej i dydaktycznej będzie pracowało w Centrum Kształcenia 
Praktycznego? 
 
Odpowiedź : Ilość pracowników będzie wynosiła od 60 do 80 osób. 

 

Pytanie 17. 

Czy dysponują Państwo aktualnym projektem zagospodarowania terenu objętego konkursem, 

uwzględniającym m.in. ilość istniejących stanowisk postojowych, dane dotyczące aktualnej 

powierzchni zabudowy, powierzchni biologicznie czynnej, powierzchni utwardzonej?  

 

Odpowiedź : Aktualny projekt zagospodarowania jest pokazany na mapie zasadniczej z której 

wszystkie parametry można wyliczyć. Powierzchnia zabudowy, istniejąca została podana w 

odpowiedzi na pytanie nr 5, w odpowiedziach z dnia 26.06.2015 r. 

 

Pytanie 18 

Czy przebiegające m.in przez działki 3144/3, 3145/21, 3147/22 sieci ks400 i kd800 można 
przebudować? 
 

Odpowiedź : Oczywiście istnieje taka możliwość. 

 

Pytanie 19. 

Czy orientacyjne miejsca A i B wykonania obowiązkowych wizualizacji, o których mowa w Rozdziale 
VIII pkt 2.1.5 Regulaminu Konkursu, a które zostały wskazane w załączniku nr 9 to jednocześnie 
punkty opisujące granice działki, czy to inne punkty? Prosimy o podanie ich lokalizacji. 
 

Odpowiedź : Tak, miejsca „A” i „B” są to jednocześnie narożniki działki określone na planszy 

uwarunkowań konkursowych (załącznik nr 9). Oczywiście będą również mile widziane wizualizacji z 

innych miejsc.  

 

Pytanie 20. 

Proszę o wskazanie orientacyjnych miejsc wykonania ujęć obowiązujących wizualizacji podanych w 
rozdziale VIII ptk 2.1.5; załącznik nr 9 nie zawiera punktów A i B.  
 

Odpowiedź : Patrz na odpowiedź nr 19 

 

 

 

 

Sekretarz Konkursu 

Przemysław Woźny 

 

 


