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ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 35-55 

 
Pytanie  nr 35 
Czy powielenie funkcji strefy wejściowej w części 1 Hol wejściowy z welcome desk i w części 4 Biblioteka 
oznacza zapewnienie niezależnego działania biblioteki ?  Czy powierzchnia 100 m2 strefy wejściowej biblioteki 
zawiera się w 300 m2 holu wejściowego? 
Odpowiedź  nr 35 
Funkcje „welcome desk” oraz „strefy wejściowej do biblioteki” są odrębne i nie powinno się ich łączyć. 
 
Pytanie  nr 36 
W holu wejściowym należy przewidzieć bufet-kawiarenkę z zapleczem cateringowym. Czy tę funkcje może 
pełnić kawiarnia/herbaciarnia oraz czy powinna być funkcjonalnie powiązana z biblioteką? Czy powinny to być 
dwie niezależne przestrzenie? 
Odpowiedź  nr 36 
Bufet-kawiarenka / herbaciarnia może poprzez swoją lokalizację obsługiwać różne strefy : 
- „welcome desk” - w godzinach otwarcia Uczelni, 
- „strefę wejścia do biblioteki” - w ustalonych godzinach odrębnie ustalonych, 
- „strefę wejścia do sali wielofunkcyjnej – w godzinach trwania imprez. 
 
Pytanie  nr 37 
Pomieszczenie obsługi (3.5)– jaka jest powierzchnia poszczególnych pomieszczeń? Podana powierzchnia jest 
dość duża. Ile należy przewidzieć pomieszczeń dla tłumaczy i jakie powierzchnie powinny posiadać 
poszczególne pomieszczenia? 
Odpowiedź  nr 37 
Proponowane przykładowe powierzchnie : 
- pomieszczenie projekcyjne – 30,0 m2 
- pomieszczenia realizatorskie oświetleniowca i dźwiękowca – 15,0 m2 – pomieszczenie wspólne –  z 
otwieranymi/przesuwnymi (chowanymi w ścianie) oknami wizyjnymi, umożliwiającymi bezpośredni kontakt ze 
scena i  widownią – (preferowana łączna szerokość okien wizyjnych – ok. 5,0m) -  
- pomieszczenie tłumaczy - 5 kabin po 5,0 m2 – 25,0 m2 (pomieszczenia tłumaczy mogą być zlokalizowane na 
innym poziomie – np. powyżej pom. oświetleniowca, dźwiękowca i projekcyjnego) 
- pomieszczenie obsługi – salka recepcyjno - konferencyjna – 70,0 m2 
- toalety/komunikacja wewnętrzna – ok. 30,0 m2 
 
Pytanie  nr 38 
Pokój oddziału gromadzenia i oprac. – archiwum (4.2.03), pokój oddziału informacji – archiwum dokumentów 
(4.2.12) – czy pomieszczenia wymagają doświetlenia światłem naturalnym czy są to pomieszczenia typowo 
magazynowe? 
Odpowiedź  nr 38 
Pomieszczenia archiwum oddziału gromadzenia (4.2.03) i archiwum oddziału informacji (4.2.12) nie wymagają 
doświetlenia światłem naturalnym, gdyż są to pomieszczenia typowo magazynowe.  
 
Pytanie  nr 39 
Jakie są optymalne powiązania funkcjonalne pokoi udostępniania? Czy powinny znajdować się w pobliżu 
magazynu zapewniając do niego łatwy dostęp pracownikom, czy mają do nich dostęp użytkownicy zewnętrzni 
biblioteki? 
Odpowiedź  nr 39 
Pokoje udostępniania (4.0.05, 4.1.02, 4.1.03 i 4.1.04) powinny znajdować się w pobliżu magazynów, każdy z 
osobnym wejściem. Nie mają do nich dostępu użytkownicy zewnętrzni biblioteki.  
 
Pytanie  nr 40 
Czy pokój starodruków i zbiorów specjalnych (4.1.05) powinien być powiązany z czytelnią (np. w celu 
udostępniania starodruków do czytelni). 
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Odpowiedź  nr 40 
Starodruki i zbiory specjale będą przechowywane i udostępniane wyłącznie w dedykowanym pomieszczeniu 
(4.1.05), więc nie musi być ono powiązane z czytelnią.  
 
Pytanie  nr 41 
Jaką należy przewidywać liczbę użytkowników sal prób przy projektowaniu szatni z prysznicami dla ZPiT Łany. 
Odpowiedź  nr 41 
Należy zapewnić przestrzeń dla : 
- 25 kobiet, 
- 25 mężczyzn 
 
Pytanie  nr 42 
Czy archiwum może mieć wspólną komunikację z biblioteką, np.: wspólne windy towarowe, osobowe, schody? 
Odpowiedź  nr 42 
Archiwum może mieć wspólną komunikację z biblioteką. Jednakże pracownicy biblioteki nie mogą mieć 
dostępu do magazynu archiwum, a pracownicy archiwum nie mogą mieć dostępu do magazynów biblioteki – 
kontrola dostępu.  
 
Pytanie  nr 43 
Czy zamawiający dopuszcza włączenie się do budynku rektoratu na poziomie spocznika istniejącej klatki 
schodowej i montaż podnośnika dla niepełnosprawnych? 
Odpowiedź  nr 43 
Tak. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, pod warunkiem zapewnienia swobodnego dojazdu przed  
wejście do Rektoratu samochodów osobowych. Należy jednocześnie umożliwić dojazd dla samochodów 
bojowych Straży Pożarnej. 
 
Pytanie  nr 44 
Iloma i jakimi pojazdami porusza się zespół Łany?  Autobus oraz pojazdy techniczne? Ilu liczy członków wraz z 
ekipą techniczną? 
Odpowiedź  nr 44 
Podstawowym środkiem transportu do realizacji koncertów jest duży autokar o dł. 15,0 m. Dodatkowo używany 
jest samochód dostawczy – do 3,5 t 
Zespół pracuje w 4 grupach taneczno-wokalnych na różnym poziomie zaawansowania – łącznie ok. 150 osób. 
Ponadto z zespołem pracują muzycy – ok. 15 osób. W zespole ponadto pracuje 2 instruktorów tańca, 2 
instruktorów wokalnych, 2 osoby obsługi technicznej. 
Za całokształt funkcjonowania odpowiada kierownik zespołu. 
 
Pytanie  nr 45 
Ile stanowisk obsługi należy przewidzieć w Welcome Centre? 
Odpowiedź  nr 45 
Dla funkcji „welcome center” należy przewidzieć 3 stanowiska. 
 
Pytanie  nr 46 
Ile stanowisk obsługi należy przewidzieć w Punkcie Obsługi Interesantów Archiwum Uczelni? 
Odpowiedź  nr 46 
W punkcie przyjęć interesantów (5.1.02.) należy przewidzieć 1 stanowisko - 1 biurko i 2 krzesła  
 
Pytanie  nr 47 
Ile miejsc postojowych na potrzeby przedmiotowej inwestycji chce przeznaczyć Zamawiający w obrębie 
parkingu naziemnego od strony ul. Wołyńskiej? 
Odpowiedź  nr 47 
Na potrzeby planowanej inwestycji można przyjąć całkowitą ilość miejsc parkingowych tj. 200 stanowisk - 
głównie na potrzeby podczas organizacji dużych imprez. Możliwe jest założenie, że ok. 20 dodatkowych 
stanowisk dla pracowników zostanie wygospodarowanych na terenie kampusu. Patrz również na odpowiedź, 
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na pytanie nr 22  
 
Pytanie  nr 48 
Czy treść punktu 2.3.3. Regulaminu należy rozumieć w ten sposób iż płyta zawierająca część cyfrową pracy 
konkursowej ma być pozbawiona numeru identyfikacyjnego pracy konkursowej?  
Odpowiedź  nr 48 
W punkcie tym jest szczegółowo wyjaśnione, że po otwarciu plików, w ich właściwościach nie  może być 
żadnych informacji dotyczących kto zapisywał pliki; imion, nazwisk, nazw pracowni. Natomiast koperta i płyta 
CD mają być oznaczone sześciocyfrową liczbą. 
 
Pytanie  nr 49 
Jaki jest obecny układ dróg pożarowych? Czy droga wewnętrzna prowadząca od wjazdu od ul. Szydłowskiej aż 
do Collegium Maximum pełni funkcję drogi pożarowej dla Instytutu Weterynarii, Kolegium Gawęckiego i 
Rektoratu, a plac przed Rektoratem pełni funkcję placu do zawracania dla samochodów bojowych Straży 
Pożarnej? 
Odpowiedź  nr 49 
Droga od strony ulicy Szydłowskiej pełni funkcję drogi pożarowej. Alternatywny dojazd stanowi droga 
prowadząca od ulicy Wojska Polskiego (wjazd przy Kolegium Rungego) prowadząca przy hali WTD do 
Rektoratu.  
 
Pytanie  nr 50 
Czy nowy obiekt ma przejąć wszystkie zbiory biblioteki mieszczącej się przy ul. Witosa? 
Odpowiedź  nr 50 
Tak, nowy obiekt ma przejąć wszystkie zbiory biblioteki, mieszczącej się przy ul. Witosa. Docelowo musi on 
także pomieścić zbiory jej filii. 
 
Pytanie  nr 51 
Czy nowy obiekt ma być zaopatrywany w energię cieplną poprzez węzeł cieplny z sieci miejskiej? 
Odpowiedź  nr 51 
Tak. 
 
Pytanie  nr 52 
Uwzględniając zapis iż salę wielofunkcyjną należy planować na ok. 850 osób, widownię należy zaprojektować 
w układzie amfiteatralnym z umieszczonymi nad nią balkonami, pomieszczeniami realizatorów dźwięku i obrazu 
oraz przestrzenią techniczną, jej wysokość może przekroczyć dwie kondygnacje. czy z uwagi na założenie iż 
"poziom zero" widowni oraz sceny planowany jest na 1szym piętrze budynku, dopuszczalna jest większa ilość 
kondygnacji nadziemnych (tj. 4 kondygnacje nadziemne)? 
Odpowiedź  nr 52 
Patrz na odpowiedź, na pytanie nr 17. 
 
Pytanie  nr 53 
Czy Zamawiający może podać jakim budżetem dysponuje na realizację zamierzenia inwestycyjnego?  
Odpowiedź  nr 53 
Patrz na odpowiedź, na pytanie nr 19. 
 
Pytanie  nr 54 
Na ile osób należy projektować pokoje konferencyjne w ramach: a) Welcome Centre, b) Biblioteki? 
Odpowiedź  nr 54 
a) sala konferencyjna „welcome center” - 15-20 osób 
b) wymagana powierzchnia pokoju konferencyjnego biblioteki (4.1.10) to 30 m2. Na tym etapie projektowania 
ilość osób, przebywających w pomieszczeniu nie jest istotna. 
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Pytanie  nr 55 
W którym miejscu znajduje się śmietnik przeznaczony dla budynku Rektoratu? 
Odpowiedź  nr 55 
Śmietnik oraz pojemniki do segregacji dla budynku Rektoratu znajdują się na palcu przy budynku Warsztatowo-
Socjalnym. 
 
 


