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ODPOWIEDZI NA PYTANIA 28-33 

 
 
Pytanie  nr 28 
W programie INFOCENTRUM nie do końca jasne jest jakie powiązania funkcjonalne ma z biblioteką archiwum 
uczelniane - jest w programie funkcji magazyn a nie ma czytelni - czy jest jakieś zalecenie dotyczące 
powiązania lub dostępu z archiwum do czytelni biblioteki ? Jak to archiwum w zamyśle inwestora funkcjonuje ? 
Prośba o wytyczne funkcjonalne  
Odpowiedź  nr 28 
W planowanym obiekcie INFOCENTRUM zarówno Biblioteka oraz Archiwum Uczelniane stanowić mają dwie 
odrębne jednostki Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Wszelkie określenia sugerujące ich wzajemne 
funkcjonowanie są niezamierzone. 
W uszczegółowieniu załączono dodatkowy opis : 
Pomieszczenia magazynowe muszą być wyposażone w regały jezdne typu Compactus, ponieważ tylko 
takie wyposażenie gwarantuje maksymalne wykorzystanie powierzchni magazynowej (w 90%). Napęd regałów 
(ręczny lub elektryczny) powinien być dostosowany do wielkości pomieszczeń. 
W pomieszczeniach magazynowych nie wolno stosować farb i lakierów zawierających formaldehyd, 
ksylen i toluen, nie mogą znajdować się w nich rury i przewody wodociągowe i kanalizacyjne oraz 
instalacje gazowe. Jako źródeł światła sztucznego należy stosować świetlówki o obniżonej emisji 
promieniowania UV, przy czym maksymalne natężenie światła nie może przekraczać 200 luksów. 

Pytanie  nr 29 
Zdajemy sobie sprawę, że pytanie już zostało zadane ale prosimy o konkretniejszą odpowiedź. Czy istnieje 
możliwość zaprojektowania obiektu o większej lub mniejszej ilości kondygnacji niż 3 nadziemne? 
Odpowiedź  nr 29 
Zamawiający nie ogranicza możliwości twórczych do 3 kondygnacji. Ze względu na otoczenie niezwykle istotna 
jest umiejętność przestrzennego wkomponowania, co będzie przedmiotem oceny przez Sąd Konkursowy. 

Pytanie  nr 30 
Czy w związku z korektą programu funkcjonalnego Zamawiający przewiduję wydłużenie czasu składania prac 
konkursowych ? 
Odpowiedź  nr 30 
Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu składania prac konkursowych. 

Pytanie  nr 31 
Czy pomieszczenie numer 5.1.06. Magazyn archiwum może zostać zaprojektowane jako pomieszczenie bez 
okien ? 
Odpowiedź  nr 31 
Magazyn archiwum może być zaprojektowany, jako pomieszczenie bez okien. Magazyn musi być dobrze 
oświetlony światłem sztucznym. Promieniowanie UV będące elementem promieniowania słonecznego, 
niekorzystnie wpływa na stan zbiorów archiwalnych. 

Pytanie  nr 32 
Zwracam się do Państwa z zapytaniem w sprawie konkursu nr 979 – Infocenrum.  
19.10.18 na stronie internetowej pojawiła się korekta programu funkcjonalnego.  
Rodzi się pytanie o celowość tego typu zmian. Wygląda na to że, konkurs był opracowywany od 24 września 
przez (wszystkie?) zakwalifikowane zespoły na podstawie błędnego PFU.  
Pomijając kwestię czasu, który architekci już poświecili  temu tematowi. Uważam że Zamawiający, może mieć 
wątpliwości co do rzetelności prac konkursowych w sytuacji w której, termin opracowania realnie uległ 
miesięcznemu skróceniu.    
Czy przewidują  Państwo w związku z tym zmianę terminu oddania pracy konkursowej?  
Odpowiedź  nr 32 
Patrz odpowiedź na pytanie nr 30. Jednocześnie Zamawiający zwróci uwagę Sędziom Konkursowym na ten 
problem. 
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Pytanie  nr 33 
Prośba o bardziej precyzyjne dane na temat ilości miejsc postojowych - jak rozumiem sala to 1 miejsce 
postojowe dla 2 siedzisk czyli dla sali to 425 miejsc postojowych + na każde 1000m2 powierzchni użytkowej 30 
miejsc postojowych ? Należy założyć, że sala np.: jest wynajmowana na kongres lub inne wydarzenie w ciągu 
normalnego dnia funkcjonowania Uniwersytetu i trzeba przewidzieć jednoczesność użytkowania wszystkich 
funkcji ? - czy też ilość miejsc postojowych dla sali używanej incydentalnie lub w innych porach dnia niż 
normalnie pracujący Uniwersytet umożliwia założenie iż miejsca postojowe dla sali będą użytkowane przez 
gości Uniwersytetu zamiennie - w innych porach? Prośba o sprecyzowanie oczekiwań. 
Odpowiedź  nr 33 
Patrz odpowiedź na pytanie nr 22 
 


