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PYTANIA – ODPOWIEDZI – część 7 

W okresie od 13 do 27 marca 2018 r. nie wpłynęły żadne pytania do konkursu. 
 

Odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w okresie od  28 marca  do 3 kwietnia 2018 r.   

(numeracja pytań – kontynuacja części 6)  
 

Pytanie nr 10.  

Zgodnie z decyzją lokalizacji inwestycji celu publicznego należy lokalizować budynek w 
granicy działki od ulicy Strzeleckiej, drugą kondygnację należy odsunąć 14 m od frontu 
działki, a szóstą kondygnację o 3,5 m (w związku z czym pozostałe kondygnacje bez zmian). 
Skąd wynikają takie wytyczne i czy jest możliwe zaproponowanie innego rozwiązania? 
 

ODPOWIEDŹ 

Zadane pytanie wynika z błędnego odczytania decyzji lokalizacyjnej. Gdyby odsunięcie na     
14 m od ul. Strzeleckiej dotyczyło tylko drugiej kondygnacji, to rzeczywiście rodziłoby to 
wątpliwość co do sensu takich wytycznych. Rzeczywiste wytyczne z decyzji lokalizacyjnej 
dotyczą przestrzeni niezbędnej dla podjazdu przed wejściem do budynku, uzyskanej dzięki 
wycofaniu pierwszej i drugiej kondygnacji.  Pytanie, czy możliwe jest zaproponowanie 
innego rozwiązania - w domyśle niezgodnego z decyzją lokalizacyjną – pozostaje bez 
komentarza.  
  
Pytanie nr 11.  

Czy można zaproponować inne rozwiązanie układu komunikacyjnego niż zaproponowany? 
Uwzględniając oczywiście dostęp dla straży pożarnej oraz ambulansów. 
 

ODPOWIEDŹ 

Tak, można. Pod warunkiem, że spełnione będą wszystkie wymogi zawarte w programie 
konkursowym. 
  
Pytanie nr 12.  

W istniejącym budynku sale operacyjne znajdują się na piętrach 3 i 4. W programie 
funkcjonalnym rozszerzenie bloku operacyjnego przewidziane jest jedynie na piętrze 3. Czy 
dopuszczalne jest zaproponowanie innego rozwiązania? 
 

ODPOWIEDŹ 

Zadane pytanie wynika z błędnego odczytania materiałów konkursowych. Istniejące sale 
operacyjne znajdują się na piętrach 2 i 3. W programie funkcjonalnym rozszerzenie bloku 
operacyjnego przewidziane jest na piętrze 2. Jest to rozwiązanie optymalne, ponieważ 
obydwa oddziały "łóżkowe" chirurgii znajdują się na 2 piętrze budynków istniejących. 
Zamawiający nie przewiduje zmiany tego układu. 
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