
Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej rozbudowy Wielkopolskiego Centrum 

Onkologii  o Budynek Ambulatoryjny z garażem podziemnym, w kierunku ulicy Strzeleckiej w Poznaniu 

 

 

PYTANIA – ODPOWIEDZI – część  8 

Odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w okresie od 4 do 6 kwietnia 2018 r.   

(numeracja pytań – kontynuacja części 7)  
 

Pytanie nr 13.  

Czy w poradni chorób przewodu pokarmowego będą prowadzone badania gastroskopii, 
kolonoskopii? 
 

ODPOWIEDŹ 

Nie. 
 
Pytanie nr 14.  
Czy Zamawiający potwierdza brak konieczności zaprojektowania kabin higieny w gabinetach 
w poradni radioterapii  i urologii? 
 

ODPOWIEDŹ 

W gabinetach poradni radioterapii dodatkowe kabiny higieny nie są wymagane.  
W gabinecie poradni urologii należy zaprojektować kabinę higieny. 
  
Pytanie nr 15.  

Czy Zamawiający przewiduje wykorzystanie szatni dla pracowników warsztatów także przez 
personel sprzątający? Czy należy przewidzieć rozdział na szatnię męską i damską? 
 

ODPOWIEDŹ 

Nie. Szatnia dla pracowników warsztatu będzie wykorzystywana tylko przez nich. Nie ma 
potrzeby rozdziału na szatnię męską i damską. 
 
Pytanie nr 16.  

W programie jednostki nie założono pomieszczeń dla izolacji pacjentów. Czy zastosowanie 
takich pomieszczeń pozostawiono do decyzji projektanta, czy niezastosowanie takich 
pomieszczeń jest obligatoryjne?  
 

ODPOWIEDŹ 

Pomieszczenia dla izolacji pacjentów znajdują się w istniejącej części szpitala.  
 
Pytanie nr 17.  

Czy rezerwę powierzchni technicznych np. na wentylatornię należy przyjąć wg programu,     
czy możliwa jest jej korekta wynikająca z doświadczenia projektanta? Na ile Zamawiający 
dopuszcza ingerencję w program, która zdaniem uczestnika konkursu wpłynie pozytywnie na 
wartość pracy? 
 

ODPOWIEDŹ 

Powierzchnie techniczne przyjęto w programie orientacyjnie. Uczestnik konkursu może 

dokonać w tym zakresie korekty w oparciu o rzetelną analizę potrzeb – konsultacje                   

z projektantami branżowymi. Zamawiający zwraca uwagę, że ewentualne niedoszacowanie 
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tych powierzchni uniemożliwi zrealizowanie przyjętej koncepcji na etapie projektu 

wykonawczego.  

 
Pytanie nr 18.  
Czy planowana jest zmiana lokalizacji istniejącego przystanku tramwajowego? Jeśli tak, 
proszę o podanie nowej lokalizacji 
 

ODPOWIEDŹ 
Zamawiający nie ma informacji, aby Zarząd Dróg Miejskich planował zmianę lokalizacji tego 
przystanku.   
 
Pytanie nr 19.  
W które miejsce/miejsca ma być zapewniony dojazd dla karetek pogotowia? 
 

ODPOWIEDŹ 
Karetki pogotowia muszą mieć zapewniony dojazd przed wejście do budynku od strony       
ul. Strzeleckiej. Minibusy transportu sanitarnego, dowożące pacjentów z innych szpitali na 
naświetlania, powinny mieć możliwość dojazdu w pobliże łącznika przy kantorze 
Cegielskiego. 
 
Pytanie nr 20.  
Czy od strony ul. Strzeleckiej, gdzie planowane jest wycofanie kondygnacji o 14 m                  
na parterze i I piętrze, można zaprojektować elementy konstrukcyjne (np. słupy) w linii 
zabudowy wyższych kondygnacji projektowanego budynku? 
 

ODPOWIEDŹ 
Tak, można. 
 
Pytanie nr 21.  
Czy projektowany budynek musi być połączony z istniejącymi budynkami na całej szerokości 
pokazanej w załączniku 4 czy może być połączony tylko przy windach?  
 

ODPOWIEDŹ 
Wskazane jest szerokie połączenie budynków, które w poziomie bloku operacyjnego 
pozwoliłoby na pełne zintegrowanie nowej części z istniejącą, a na pozostałych 
kondygnacjach umożliwiało dogodną komunikację, jednakże konkretne rozwiązania w tym 
zakresie zależą od uczestnika konkursu.   
 
Pytanie nr 22.  
Na elewacji frontowej (od ul. Strzeleckiej) obowiązująca linia zabudowy jest lekko 
przełamana. Czy to „przełamanie” jest konieczne?  
 

ODPOWIEDŹ 
Linia zabudowy wynika z przebiegu granic działki. Elewację frontową można zaprojektować w 
jednej płaszczyźnie, bez przełamania, nie wykraczając poza obowiązującą linię zabudowy.  
 
Pytanie nr 23.  
Czy dodatkowe dwie windy mają schodzić do parteru? 
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ODPOWIEDŹ 
Tak. Dwie windy przy klatce schodowej budynku istniejącego będą miały swój dolny 
przystanek na poziomie parteru tego budynku, to jest ok. 1,6 m nad przyległym terenem.  
 
Pytanie nr 24.  
Czy w dziale przyjęć do planowanej hospitalizacji, łazienka ma być połączona                              
z gabinetem zabiegowym, czy ma być dostępna z poczekalni? 
 

ODPOWIEDŹ 
Łazienka w dziale przyjęć do planowanej hospitalizacji ma być połączona z gabinetem 
zabiegowym. 
 
Pytanie nr 25.  
Czy należy przewidzieć magazyn brudnej bielizny, pomieszczenie odpadów medycznych          
w nowoprojektowanym bloku operacyjnym? Czy pomieszczenia te mają być oddzielnie dla 
każdej z sal operacyjnych, czy mogą być zbiorcze? 
 

ODPOWIEDŹ 
Tak, należy przewidzieć takie pomieszczenia. Powinny być one zbiorcze, co najmniej dla 
nowych sal operacyjnych, a w przypadku zintegrowania korytarza "brudnego" części nowej     
i istniejącej, mogą być zbiorcze dla wszystkich sal na danej kondygnacji.  
 
Pytanie nr 26.  
W programie nowoprojektowanego bloku operacyjnego nie ma toalet. Czy trzeba je tam 
uwzględnić? 
 

ODPOWIEDŹ 
Toalety dla personelu bloku operacyjnego należy przewidzieć w obrębie śluzy szatniowej 
personelu (damskiej i męskiej). 
W części czystej w przypadku zintegrowanego korytarza „czystego”, powinno znaleźć się co 
najmniej jedno pomieszczenie dla personelu z pomieszczeniem higieniczno-sanitarnym. 
 
Pytanie nr 27.  
Czy szacht musi być jeden o powierzchni 16 m2, czy mogą być np. dwa po 8 m2 każdy? 
 
ODPOWIEDŹ 
Powierzchnię i rozmieszczenie szachtów instalacyjnych należy dostosować do technicznych 

potrzeb budynku. Uczestnik konkursu może przyjąć rozwiązania w tym zakresie w oparciu      

o swoje doświadczenie. Zamawiający zwraca uwagę, że ewentualne niedoszacowanie tych 

powierzchni uniemożliwi zrealizowanie przyjętej koncepcji na etapie projektu 

wykonawczego.  

 
Pytanie nr 28.  
Proszę o wyjaśnienie rozbieżności w załączniku B.7 (program funkcjonalny budynku 
ambulatorium) pomiędzy pkt 3 - zestawienie powierzchni użytkowej (w zestawieniu tym 
ujęto już pow. usługowe i ruchu), a pkt 4 dotyczącym zestawienia powierzchni netto. Dotyczy 
to zwłaszcza różnic w powierzchniach na kondygnacjach 2,3,4. 
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ODPOWIEDŹ 
W pkt 4 ujęto szacowaną na podstawie warunków zabudowy powierzchnię wewnętrzną 
poszczególnych kondygnacji.  
 
Pytanie nr 29.  

Czy WCO posiada własne ujęcie wody w rozumieniu rozporządzenia w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie par. 26 pkt. 4. ? 
 

ODPOWIEDŹ 

Nie. 
 

Pytanie nr 30.  

Jeśli WCO nie posiada własnego ujęcia wody to czy zadanie projektowe powinno zawierać 
rezerwę terenu na własne ujęcie wody (lub może WCO posiada odstępstwo w tym zakresie).  
Jeśli WCO posiada własne ujęcie wody to czy może ono zostać wykorzystane na potrzeby 
projektu objętego konkursem? 
 

ODPOWIEDŹ 

Budowa własnego ujęcia wody, czyli w praktyce studni głębinowej, jest na terenie WCO 
niemożliwa ze względów technicznych. WCO nie posiada formalnego odstępstwa w tym 
zakresie. Dla zapewnienia rezerwowego źródła wody, w rozumieniu wymogów jakie 
obowiązują obiekty ochrony zdrowia, w Programie Konkursowym przewidziano w 
kondygnacji podziemnej zbiornik przepływowy na wodę, stanowiący 12-godzinną rezerwę 
wody dla całego szpitala.  
 
Pytanie nr 31. 
Czy Zamawiający może udostępnić warunki gestorów sieci, które są przytoczone w decyzji      
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 56/2017 w pkt. IV? 
 

ODPOWIEDŹ 

Warunki Zarządu Dróg Miejskich wraz z ich aktualizacją znajdują się w Programie 
Konkursowym. W uzupełnieniu załączamy skan opinii Veolii z dnia 4 maja 2015 r. – 
ZAŁĄCZNIK nr 1 do odpowiedzi cz. 8 
 
Pytanie nr 32. 
Prosimy o wskazanie lokalizacji projektowanego wjazdu i wyjazdu na teren WCO                        
i wyjaśnienie rozbieżności między pismem ZDM nr DR.481.459.2.2015, a załącznikiem 
graficznym do tego pisma - w piśmie wskazuje się na istniejący wjazd i wyjazd, podczas gdy 
na rysunku oznaczono jedynie istniejący zjazd. Wskazany na rysunku podjazd dla karetek 
sugeruje,  ze wyjazd odbywać się będzie poprzez nowo projektowany zjazd, o którym nie 
było informacji w ww. piśmie ZDM. 
 

ODPOWIEDŹ 

Istniejący wyjazd, wskazany w piśmie ZDM, należy do sąsiedniej działki, nie będącej we 

władaniu WCO. Vide odpowiedzi na pytania nr 33 i 34. 

 
Pytanie nr 33. 
Czy w związku z powyższym pytaniem, można założyć wyjazd karetek na ul. Strzelecką 
poprzez istniejący zjazd z działki 19/2, która jest własnością spółdzielni mieszkaniowej? 



Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej rozbudowy Wielkopolskiego Centrum 

Onkologii  o Budynek Ambulatoryjny z garażem podziemnym, w kierunku ulicy Strzeleckiej w Poznaniu 

 
ODPOWIEDŹ 

Nie. Wyjazd karetek na ul. Strzelecką należy przewidzieć poprzez nowy zjazd z działki będącej 
własnością WCO.  
 
Pytanie nr 34. 
Czy zjazd z dz. nr ewid. 19/2 stanowi również zjazd dla zespołu WCO (czy jest ustanowiona 
służebność przejazdu) ? 
 

ODPOWIEDŹ 

Nie.  Zjazd z dz. nr ewid. 19/2 nie jest wykorzystywany przez WCO. Nie ma takiej służebności. 
 
Pytanie nr 35. 
Czy WCO posiada zgodę właściciela działki nr ewid. nr 19/1 na rozbiórkę budynku 
parterowego? 
 

ODPOWIEDŹ 

Budynek parterowy występujący częściowo na działce nr ewid. nr 19/1 stanowi własność 
WCO. WCO nie występowało dotychczas o zgodę właściciela działki nr ewid. nr 19/1 na 
rozbiórkę tego budynku. 
 
Pytanie nr 36. 
Czy jest znany stan własnościowy sieci i instalacji infrastruktury technicznej zarówno na 
działkach WCO jak i na działce drogowej nr ewid. 32/3 ? 
 

ODPOWIEDŹ 

Tak. Stan jest znany. Natomiast pytanie jest sformułowane zbyt ogólnie, aby można tu było 
udzielić szczegółowej odpowiedzi.  
 
Pytanie nr 37. 
Prosimy o potwierdzenie, że koncepcja konkursowa ma zawierać wytyczne odnośnie 
przebudowy i rozbudowy istniejącej infrastruktury WCO (sieci wod-kan, co, cuw, instalacji 
elektrycznych, gazów medycznych, sieci strukturalnej). Czy Zamawiający może udostępnić 
uczestnikom konkursu dane dotyczące istniejącej infrastruktury? 
 

ODPOWIEDŹ 

Na etapie koncepcji wytyczne odnośnie przebudowy i rozbudowy infrastruktury WCO 
powinny być określone ogólnie. W przypadku instalacji wod-kan niezbędne będzie 
wykonanie przyłączy wody i kanalizacji w oparciu o warunki wydane przez gestora sieci. W 
przypadku instalacji c.o i c.t. niezbędne będzie wykonanie przyłącza do m.s.c. oraz węzła 
cieplnego, zlokalizowanego w projektowanym budynku. Podłączenie gazów medycznych – 
do istniejącej instalacji szpitala, przy odpowiedniej rozbudowie sprzętowej maszynowni 
sprężonego powietrza i maszynowni próżni oraz budowa pomieszczenia rozprężania CO2 w 
projektowanym budynku. Tlen - niezależna sieć z sąsiedniego Szpitala Klinicznego 
Przemienienia Pańskiego, ul. Długa ½. W zakresie instalacji elektrycznych niezbędna będzie 
rozbudowa istniejącej podstacji transformatorowej na terenie WCO. Dokładniejsze 
informacje na temat istniejącej infrastruktury przekażemy na etapie sporządzania projektu 
budowlanego.  
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Pytanie nr 38. 
Czy Zamawiający posiada odstępstwo z komendy wojewódzkiej związane z drogami 
pożarowymi? 
 

ODPOWIEDŹ 

Nie. 

 

Pytanie nr 39. 
Prosimy o zestawienie powierzchniowe funkcji, które obecnie znajdują się w budynkach 
przeznaczonych do wyburzenia, a które należy przewidzieć w nowym budynku. Czy funkcje 
te zostały ujęte w zestawieniu powierzchni użytkowych? 
 

ODPOWIEDŹ 

Funkcje które obecnie znajdują się w budynkach przeznaczonych do wyburzenia, a które 
należy przewidzieć w nowym budynku, zostały ujęte w zestawieniu powierzchni użytkowych. 
 
Pytanie nr 40. 
Dotyczy stołówki dla pracowników na V piętrze - czy należy przewidzieć pełną kuchnię do 
przygotowywania posiłków na miejscu,  zaplecze do posiłków gotowych / catering,  czy 
miejsce do podgrzania posiłków przynoszonych przez pracowników z domu? 
 

ODPOWIEDŹ 

W stołówce dla pracowników należy przewidzieć zaplecze do odgrzewania/utrzymywania 
temperatury posiłków gotowych, przywożonych z centralnej kuchni szpitala (tzw. bemary).  
 
Pytanie nr 41. 
Ilość sal operacyjnych  - jaka powinna być całkowita ilość sal operacyjnych w budynku po 
rozszerzeniu bloku - 6 czy 9 - jeżeli 6, to czy Zamawiający dopuszcza  wykorzystanie przez 
uczestników konkursu miejsca sal operacyjnych na III piętrze na inne funkcje? 
 

ODPOWIEDŹ 

Całkowita liczba sal operacyjnych w obrębie Centralnego Bloku Operacyjnego po rozbudowie 

będzie wynosić 9 sal. W tym: w budynku istniejącym 3 sale na trzecim piętrze, 3 sale na 

drugim piętrze oraz w budynku projektowanym 3 sale na drugim piętrze.  

 

Pytanie nr 42. 
Program nie przewiduje izolatki w ramach Intensywnego nadzoru pooperacyjnego - prosimy 
o potwierdzenie, że izolatka nie jest wymagana. 
 

ODPOWIEDŹ 

W obrębie bloku operacyjnego izolatka nie jest wymagana. 
 
Pytanie nr 43. 
Czy warsztaty, ślusarnia, stolarnia i biura warsztatów, które mają być zlokalizowane w 
piwnicy są pomieszczeniami pracy stałej i w związku z tym należy w nich zapewnić dostęp do 
światła naturalnego? 
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ODPOWIEDŹ 

Program  przewiduje możliwość umieszczenia części pomieszczeń warsztatów na poziomie 

parteru. Należy tam umieścić pomieszczenia pracy stałej, wymagające dostępu do światła 

naturalnego. 

 

Pytanie nr 44. 
Czy Zamawiający może udostępnić informacje nt. aktualnych rozwiązań dla gazów 
medycznych - lokalizacja próżni, sprężarkowni, ewentualnej tlenowni? 
 

ODPOWIEDŹ 

Pomieszczenia pomp próżni oraz sprężarkowni znajdują się w piwnicy w budynku 
oznaczonym  jako nr 2.  lub „C” „NOWY SZPITAL” – odpowiednio pomieszczenia S03 i S04a na 
inwentaryzacji. Tlen jest doprowadzony rurociągiem z terenu sąsiedniego szpitala, który 
posiada zbiornik ciekłego tlenu.  
 
Pytanie nr 45. 
Prosimy o uzupełnienie inwentaryzacji o zestawienie pomieszczeń dla części A na III piętrze. 
 

ODPOWIEDŹ 

Zestawienie pomieszczeń dla części A na III piętrze przekazujemy w załączniku -        
ZAŁĄCZNIK nr 2 do odpowiedzi cz. 8 
 
Pytanie nr 46. 
Prosimy o podanie docelowej ilości szaf rackowych (serwerowych) w głównej serwerowni dla 
całego zespołu WCO w projektowanym budynku ambulatoryjnym. 
 

ODPOWIEDŹ 

W pomieszczeniu serwerowni w projektowanym budynku ambulatoryjnym planuje się 
użytkowanie sześciu szaf typu rack (serwerowych).  
 
Pytanie nr 47. 
Czy w związku z wymogiem dostosowania poziomów nowego budynku do poziomów 
budynku istniejącego oraz koniecznością zapewnienia przejazdu o min. wys. 4,5 m między 
tymi budynkami, można zrezygnować z połączenia obu budynków na I piętrze? 
 

ODPOWIEDŹ 

Nie. Połączenie budynków na I piętrze jest wymagane. W razie potrzeby, dla uzyskania 
przejazdu o wysokości 4,5 m, można obniżyć nieco nawierzchnię przejazdu pod budynkiem.  
 
Pytanie nr 48. 
Prosimy o odpowiedź na pytanie czy opisany w obrębie Poradni Chemioterapii z Oddziałem 
Chemioterapii Jednego dnia „Punkt pobierania krwi do analizy” ma znajdować się w obrębie 
gabinetu zabiegowego,  czy też ma być niezależnym pomieszczeniem? 
 

ODPOWIEDŹ 

Punkt pobierania krwi do analizy ma być niezależnym pomieszczeniem. 
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Pytanie nr 49. 
Prosimy o informację czy do Poradni Chemioterapii z Oddziałem Chemioterapii Jednego dnia 
trafiają gotowe chemioterapeutyki do wlewów dożylnych, czy też miejsce ich przygotowania 
należy zaprojektować w obrębie Poradni? 
 

ODPOWIEDŹ 

Do Poradni Chemioterapii dostarczane są gotowe chemioterapeutyki. 
 
Pytanie nr 50. 
Prosimy o określenie sposobu transportu próbek pobranej krwi z Poradni Chemioterapii         
z Oddziałem Chemioterapii Jednego dnia do laboratorium - transport automatyczny, czy 
pojemniki przenoszone przez personel. 
 

ODPOWIEDŹ 

Pojemniki przenoszone są przez personel. 
 
Pytanie nr 51. 
Prosimy o informację czy Zamawiający oczekuje zaprojektowania nowych sal operacyjnych    
w standardzie tzw. sal zintegrowanych. 
 

ODPOWIEDŹ 

Tak. Ze względu na ewentualne ograniczenia powierzchniowe, Zamawiający oczekuje, że co 
najmniej jedna sala będzie spełniała wymogi sali zintegrowanej także w zakresie 
powierzchni.  
 
Pytanie nr 52. 
Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza zaprojektowanie jednego 
wielostanowiskowego obszaru przygotowania Pacjentów do znieczulenia dla wszystkich         
3 nowo-projektowanych sal operacyjnych? 
 

ODPOWIEDŹ 

Tak.  
 
Pytanie nr 53. 
Prosimy o informację,  czy Zamawiający dopuszcza zaprojektowanie jednego pomieszczenia 
personelu dla sal operacyjnych? 
 

ODPOWIEDŹ 

Zamawiający preferuje podział na pomieszczenia dla lekarzy i pielęgniarek, choć nie jest to 
wymogiem koniecznym.  
 
Pytanie nr 54. 
Czy Zamawiający w obrębie bloku operacyjnego wymaga sali wybudzeniowej na 8 stanowisk 
czy sali wzmożonego nadzoru pooperacyjnego na 8 stanowisk? 
 

ODPOWIEDŹ 

W obrębie bloku operacyjnego wymagana jest sala wybudzeniowa na 8 stanowisk. 
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Pytanie nr 55. 
Czy dla zespołu poradni na piętrze III Zamawiający dopuszcza zaprojektowanie wspólnego 
obszaru poczekalni Pacjentów? 
 

ODPOWIEDŹ 

Nie. Ze względu na zróżnicowany charakter schorzeń pożądane jest rozdzielenie poczekalni 
do poszczególnych poradni. 
 
Pytanie nr 56. 
Zamawiający na III i IV piętrze, odpowiednio w obszarze poradni Onkologii Laryngologicznej, 
Poradni Radioterapii i Urologii oraz Poradni Chorób Przewodu pokarmowego oczekuje 
zaprojektowania gabinetów zabiegowych wraz z zapleczem myjni. 
Uprzejmie proszę o określenie programu medycznego tych gabinetów - czy mają to być 
gabinety do wykonywania badań endoskopowych? 
 

ODPOWIEDŹ 

Nie. W wymienionych gabinetach nie przewiduje się badań endoskopowych. 
 
Pytanie nr 57. 
Proszę o potwierdzenie, że pokoje wybudzeń nie są traktowane jako pokoje 
poznieczuleniowe. W myśl obowiązujących przepisów, tego typu pomieszczenia          
powinny posiadać nie mniej niż 16 metrów kwadratowych/łóżko w przypadku                  
pokoju wielostanowiskowego. Zamawiający w bilansie powierzchni m. in. dla                 
Poradni Onkologii Laryngologicznej przewidział dla pokoju wybudzeń                                            
z 2 stanowiskami i toaletą powierzchnię 24 metrów kwadratowych. 
 

ODPOWIEDŹ 

Pokoje wybudzeń nie są traktowane jako pokoje poznieczuleniowe. 
 
Pytanie nr 58. 
Proszę o informację, czy, powinna być traktowana jako sala nadzoru poznieczuleniowego i 
zapewniać wówczas nie mniej niż 16 metrów kwadratowych/łóżko - a więc posiadać 
powierzchnię min. 128 m2. W programie funkcjonalnym wskazana powierzchnia tej sali 
wynosi 95-110 m2. 
 

ODPOWIEDŹ 

Sala intensywnego nadzoru pooperacyjnego w części Centralnego Bloku Operacyjnego na II 
piętrze jest salą wybudzeń i nie jest traktowana jako sala nadzoru poznieczuleniowego.       
Nie jest więc konieczne spełnienie wymogu powierzchni, o którym mowa w pytaniu.  
 
Pytanie nr 59. 
Prosimy o informację, czy Zamawiający w obrębie Poradni Chorób Piersi oczekuje 
zaprojektowania w obszarze „gabinetu biopsji” stanowiska do wykonywania biopsji grubo 
igłowych pod kontrolą USG? 
 

ODPOWIEDŹ 

Tak. 
 
 



Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej rozbudowy Wielkopolskiego Centrum 

Onkologii  o Budynek Ambulatoryjny z garażem podziemnym, w kierunku ulicy Strzeleckiej w Poznaniu 

Pytanie nr 60. 
W odniesieniu do planowanego połączenia projektowanego i istniejącego budynku instalacją 
poczty pneumatycznej, prosimy o informację, czy projektowany budynek powinien 
przewidzieć pomieszczenie maszynowni poczty pneumatycznej, czy też pomieszczenie takie 
jest przewidziane w istniejącym budynku? 
 

ODPOWIEDŹ 

Nie ma potrzeby lokowania pomieszczenia maszynowni poczty pneumatycznej                         
w projektowanym budynku. 
 
Pytanie nr 61. 
Czy podane w programie funkcjonalnym powierzchnie pomieszczeń należy traktować jako 
orientacyjne czy minimalne? 
  
ODPOWIEDŹ 

Podane w programie funkcjonalnym powierzchnie pomieszczeń należy traktować jako 
orientacyjne. 
 

 

 

 
 
 
Opracowanie (na podstawie wytycznych Zamawiającego): 
arch. Katarzyna Wrońska 
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