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ODPOWIEDZI NA PYTANIA 25-27  

 
 
Pytanie  nr 25 
Jaka jest całkowita docelowa ilość zbiorów biblioteki? Czy są kolekcje chronione dostępne tylko przez 
pracowników? Jaka jest ich ilość? Jakie charakterystyczne nośniki oprócz książek przewiduje się do 
udostępniania w bibliotece i w jakiej ilości? Zgodnie z PU pkt. 4.0.10 oraz 4.1.10 ilość woluminów to 2 x 1 000 
000 woluminów na powierzchni 500m2, czy organizator zakłada system zautomatyzowanego składowania 
wysokiego aby starać się spełnić te wymogi? proszę o weryfikacje ilości woluminów lub powierzchni.  
Odpowiedź  nr 25 
Całkowita docelowa ilość zbiorów biblioteki to jeden milion voluminów. Planuje się przeznaczyć na ten cel w 
sumie 1500 m2 powierzchni (rozbite na 3 magazyny, na oddzielnych poziomach, połączonych wspólnym 
szybem windy towarowej) oraz Czytelnię i Wypożyczalnię (w wolnym dostępie). 
Kolekcja chroniona to głównie starodruki (300 szt.), na które zaplanowane zostało oddzielne zamknięte 
pomieszczenie. Pozostałe zbiory (książki, czasopisma, płyty CD itp.) znajdą się w zamkniętych magazynach, o 
łącznej powierzchni 1500 m2. W wolnym dostępnie dla czytelników pozostaną jedynie zbiory umieszczone w 
Czytelni i Wypożyczalni. 
Uwaga ! Wraz z odpowiedziami załączony została korekta Programu Funkcjonalnego p.n. : „Załącznik 
B.8_Program Funkcjonalny-korekta.pdf” 
Pytanie  nr 26 
W załącznik B.8. - program funkcjonalny - w punkcie dotyczącym zagospodarowania terenu, znajduje się 
informacja o załączniku "INFOCENTRUM PROPOZYCJA LOKALIZACJI " . W tym punkcie znajduje się również 
informacja dotycząca przeniesienia zieleni kolidującej z projektem, do "strefy parku " pokazanej na załączniku 
graficznym. Materiały konkursowe nie zawierają takich załączników oraz nie wskazują lokalizacji strefy parku. 
Jak należy rozumieć powyższe informacje ?  
Odpowiedź  nr 26 
W załącznikach do konkursu nie umieszczono oddzielnej propozycji lokalizacji INFOCENTRUM. 
Informację w załączniku B.8 należy rozumieć następująco : 
zieleń kolidującą z planowanym obiektem należy adekwatnie do wartości sklasyfikować proponując wycięcie 
lub przeniesienie do strefy zielonej (ozdobnej – parku), której na etapie warunków do konkursu nie określano. 
Podejście do istniejącej zieleni będzie również przedmiotem oceny przez Sąd Konkursowy. 
Pytanie  nr 27 
Czy przekroczenie granic inwestycji w kierunku innym niż wskazany na załączniku graficznym B.4, będzie 
skutkowało odrzuceniem pracy konkursowej ? 
Odpowiedź  nr 27 
Zgodnie z Rozdziałem VII – Ustalenia merytoryczne, ppkt. 1.3 Sąd Konkursowy wnikliwie rozpatrzy również 
wszystkie te prace konkursowe, które wprowadzą zmiany w programie i jego rozmieszczeniu. Tak więc taka 
merytoryczna dyskusja z założeniami konkursowymi nie będzie skutkowała odrzuceniem pracy konkursowej.  
 

 

 

 

 

 


