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ODPOWIEDZI NA PYTANIA 13-20  

 
 
Pytanie  nr 13 
Czy układ plansz zaproponowany w regulaminie jest obowiązkowy dla uczestników konkursu?  
Odpowiedź  nr 13 
Zaproponowany schemat prezentacji prac jest zalecany i ma ułatwić porównanie prac konkursowych. Zgodnie z 
Rozdziałem V, pkt. 2 dopuszczalny jest inny sposób niż w Regulaminie Konkursu, który również podlegać 
będzie ocenie przez Sąd Konkursowy. 

Pytanie  nr 14 
Czy połączenie projektowanego budynku INFOCENTRUM z Rektoratem jest obowiązkowe? Jeśli tak, czy 
można prosić o udostępnienie rzutów Rektoratu?  
Odpowiedź  nr 14 
Połączenie budynku INFOCENTRUM z Rektoratem jest sugerowane jako funkcjonalnie zasadne i pomocne. 
Zamawiający dopuszcza propozycję inną od sugerowanej, której walory będą podlegać ocenie Sądu 
Konkursowego. Skan rzutów Rektoratu znajduje się na stronie konkursu. 

Pytanie  nr 15 
Co na załączniku B4 oznacza strzałka nazwana "alternatywny kierunek poszerzenia inwestycji" ?   
Odpowiedź  nr 15 
Strzałka kierunku poszerzenia inwestycji wskazuje alternatywę zwiększenia powierzchni zabudowy poza 
oznaczony teren opracowania konkursowego w przypadku zagospodarowania całego ww. terenu. 

Pytanie  nr 16 
Czy przedmiotowy teren posiada miejscowy plan zagospodarowania, czy też zamawiający będzie chciał 
wystąpić o warunki zabudowy?  
Odpowiedź  nr 16 
Przedmiotowy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z 
Regulaminem Konkursu koncepcja pokonkursowa uwzględniająca zalecenia pokonkursowe będzie 
załącznikiem do wniosku o ustalenie warunków zabudowy. 

Pytanie  nr 17 
Czy liczba kondygnacji w programie funkcjonalnym określona jako 2 jest obowiązkowa, czy można ją zmienić? 
Odpowiedź  nr 17 
W programie funkcjonalnym sformułowano: 4 poziomy (w tym piwnica) dla funkcji auli wielofunkcyjnej, 3 
poziomy dla części biblioteki, do 2 poziomów w archiwum uczelnianym, sale dydaktyczne na jednym poziomie, 
serwerownia na jednym poziomie (sugestia poz. -1). Poszczególne funkcje wraz z sugerowanym podziałem na 
poziomy należy zaprojektować w sposób optymalny.  Dopuszcza się przesunięcia poszczególnych funkcji przy 
odpowiednim uzasadnieniu. 

Pytanie  nr 18 
Czy powierzchnia łączna określona w załączniku B8 jako 7554 m2 uwzględnia powierzchnię komunikacji 
konieczną do obsługi wymaganego programu, czy też należy doliczyć dodatkową powierzchnię na jej potrzeby? 
Odpowiedź  nr 18 
Łączna powierzchnia obiektu uwzględnia powierzchnię komunikacji jako przybliżoną. Faktyczna powierzchnia 
komunikacji wynikać będzie z zaproponowanego pomysłu połączenia funkcji i przestrzeni. 

Pytanie  nr 19 
Jaki jest maksymalny koszt wykonania robót budowlanych oraz prac projektowych na podstawie zwycięskiej 
pracy konkursowej? 
Odpowiedź  nr 19 
Zgodnie z Rozdziałem II, pkt. 3, ppkt. 3.1  "Szacunkowy koszt wykonania prac budowlanych zostanie określony 
na podstawie prac konkursowych a w szczególności na podstawie wycen złożonych wraz z pracami 
konkursowymi, zgodnie z obowiązkową tabelą, załącznik nr B6". 
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Pytanie  nr 20 
Załączniki B6 i B7 różnią się nazwą pliku. Obie tabele są takie same i dotyczą powierzchni projektowanego 
budynku. Czy tabele mają być takie same ? Jeśli nie, proszę o informacje gdzie można znaleźć poprawne 
tabele oraz gdzie można znaleźć obowiązkową tabele z wycenami prac ? (Wspomnianą w punkcie 3.1 
regulaminu). 
Odpowiedź  nr 20 
Na stronie Konkursu, w zakładce „Regulamin i materiały” zostały zamieszczone poprawne załączniki nr B6 i B7. 
Przepraszamy za pomyłkę.  


