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Konkurs na opracowanie koncepcji urb.-arch. projektu budynku Biblioteki Politechniki Białostockiej 
wraz z zagospodarowaniem terenu u zbiegu ulic: Zwierzynieckiej i Świerkowej w Białymstoku. 

 
 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ANONIMOWE  
dotycz ące przedmiotu konkursu  

 
 

1)  Czy podany koszt realizacji 23,5 mln zł. jest podany bez wyposaŜenia? 
2)  Prosimy o podanie na podstawie jakich źródeł został ustalony koszt realizacji, aby 
     móc posłuŜyć się nim przy wycenie obiektu. Wg aktualnych, rzeczywistych cen  
    1 m² tego typu budownictwa, jest naszym zdaniem zaniŜony o co najmniej 25%  
     przy załoŜeniu, Ŝe jest to koszt budynku bez wyposaŜenia. 
3)  Ad pkt. 3 Regulaminu oraz zał. B-2. Czy kwota 23.500.000 PLN brutto (!) przeznaczona na 

realizację obiektu uŜyteczności publicznej o powierzchni uŜytkowej do 7500 m², co daje 3.133 
PLN na 1 m ², nie jest kwotą raŜąco niską, Ŝeby nie powiedzieć nierealną? Dla porównania w 
konkursie na rozbudowę Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu w 2003 roku (szacunkowy koszt 
realizacji 110.000.000 PLN powierzchni uŜytkowa 7800 m²) stosunek zalecanej powierzchni 
do kosztów dawał ponad 14.000 PLN na 1 m ². Czy sformułowanie „W skład oszacowanego 
kosztu budowy w/w obiektów nie wchodzą koszty: rozbiórek przebudów obiektów istniejących, 
realizacji przyłączy i przebudowy sieci infrastruktury technicznej, zakupu elementów 
wyposaŜenia wnętrz oraz wykonania dokumentacji projektowej” zawiera w sobie równieŜ 
instalacje? Budynek taki jak biblioteka wymaga kosztownej instalacji klimatyzacyjnej oraz 
bardzo kosztownej instalacji p.poŜ. (ze względu na ochronę księgozbioru nie naleŜy stosować 
tryskaczy, alternatywą jest technologia wypierania powietrza z pomieszczeń gazem). Przy 
zadanej w konkursie relacji dopuszczalnych kosztów do wielkości obiektu, wątpliwe jest by 
wykonawca dokumentacji był w stanie wziąć na siebie odpowiedzialność za nie przekroczenie 
budŜetu inwestycji, nawet przy załoŜeniu absolutnie minimalnych standardów. Uściślając: czy 
Organizator konkursu świadomie zakłada ujęcie wszystkich instalacji w kwocie 23.500.000 
PLN brutto? 

4) Ad. zał. B-2 (całość, a zwłaszcza pkt 22. UWAG) oraz w nawiązaniu do sformułowań 
„Biblioteka jest miejscem pracy studentów, profesorów. Powinna być takŜe miejscem wymiany 
myśli, miejscem spotkań integrujących całą społeczność akademicką, niekiedy nawet miejscem 
relaksu. Biblioteka powinna być „duszą” Uczelni, a jednocześnie nadawać jej odpowiednio 
wysoki prestiŜ” z pkt 7.10 lit A w zał. B-1. Z powyŜszych zapisów wynika, Ŝe zadany program 
funkcjonalno uŜytkowy nie jest programem maksimum i wolno go w pewnym stopniu 
rozbudować. Czy jest to moŜliwe, a jeśli tak, to w jakim zakresie przekroczenie zarówno 
maksymalnej postulowanej powierzchni uŜytkowej brutto - 7500 m² jak i maksymalnego kosztu 
realizacji 23.500.000 PLN brutto poprzez wprowadzenie do projektu dodatkowych funkcji i 
pomieszczeń w odpowiedzi na postulat stworzenia miejsca integrującego, miejsca relaksu i 
„duszy” Uczelni? 

Odpowied ź:  
Koszt realizacji inwestycji b ędącej przedmiotem zadania konkursowego został 
oszacowany przez Zamawiaj ącego w 2004 na podstawie danych dotycz ących 
realizacji budynku biblioteki Akademii Wychowania F izycznego w Poznaniu.  
Zamawiaj ący zamierza realizowa ć budynek Biblioteki PB w 2 etapach (I etap - 
budowa obiektu, II etap – wyposa Ŝenie obiektu). Na budow ę budynku 
Zamawiaj ący zamierza przeznaczy ć kwot ę 23,5 mln zł, a na jego wyposa Ŝenie 
(wyposa Ŝenie wn ętrz i instalacje wewn ętrzne) – kwot ę 15,0 mln zł brutto. Kwoty 
te nie mog ą zostać przez Zamawiaj ącego zwi ększone. 

Ustalony na potrzeby post ępowania konkursowego maksymalny koszt 
realizacji inwestycji w zakresie zgodnym z zakresem  opracowania pracy 
konkursowej wynosi zatem 23,5 mln zł brutto.  
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Koszt ten obejmuje wykonanie prac budowlanych zwi ązanych z realizacj ą 
budynku Biblioteki PB oraz zagospodarowaniem terenu  w granicach 
opracowania konkursowego, jednak Ŝe bez: 
1. kosztów wyburze ń istniej ących budynków i urz ądzeń terenowych 

(ogrodzenia, murki oporowe, schody, itp.), 
2. kosztów przebudów istniej ących sieci infrastruktury technicznej oraz 

realizacji przył ączy zewn ętrznych do tych sieci; 
3. kosztów remontów i renowacji istniej ących nawierzchni oraz budynku 

parkingowo-gara Ŝowego, 
4. kosztów wykonania dokumentacji projektowej budyn ku, 
5. kosztów wyposa Ŝenia budynku, rozumianych jako: 

− koszty wykonania wszelkich instalacji wewn ętrznych budynku, 
tj. instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, ppo Ŝ., alarmowej, 
klimatyzacyjnej, teleinformatycznej, sieci logiczny ch, itp., 

− koszty zakupu wyposa Ŝenia pomieszcze ń, w tym mebli i urz ądzeń 
teleinformatycznych. 

Podany w regulaminie konkursu maksymalny koszt real izacji inwestycji 
w wysoko ści 23,5 mln zł brutto, nie zawiera zatem kosztów wy konania instalacji 
wewnętrznych obiektu oraz zakupu elementów wyposa Ŝenia wn ętrz.  
Uczestnicy konkursu podaj ąc w opisie pracy konkursowej koszt realizacji 
budynku Biblioteki PB (zgodnie za zał ącznikiem B-9) powinni zatem oszacowa ć 
ten koszt bez w/w kosztów wykonania instalacji wewn ętrznych obiektu oraz 
zakupu elementów wyposa Ŝenia wn ętrz - których dokładne oszacowanie na 
etapie opracowania koncepcji konkursowej jest niemo Ŝliwe.  

Łączna suma jak ą Zamawiaj ący przewiduje przeznaczy ć na realizacj ę całości 
inwestycji – w zakresie umo Ŝliwiaj ącym oddanie budynku Biblioteki PB do 
uŜytkowania – wynosi 38,5 mln zł brutto. 
Uczestnicy konkursu przyst ępując do opracowania pracy konkursowej sami 
musz ą dokona ć oceny realno ści zamierzenia inwestycyjnego i w oparciu 
o przedstawione powy Ŝej mo Ŝliwo ści finansowania inwestycji podj ąć decyzj ę 
o mo Ŝliwo ści zaprojektowania obiektu odpowiadaj ącego wymaganiom 
regulaminu konkursu (zarówno w zakresie maksymalneg o kosztu jego realizacji 
jak i maksymalnej postulowanej powierzchni u Ŝytkowej brutto).  
 

5) Z praktyki wynika, Ŝe Zamawiający często nie udziela zamówienia publicznego na prace 
projektowe jeŜeli nie ma zabezpieczonych 100% środków na realizację inwestycji.  
Czy w chwili obecnej Zamawiający dysponuje środkami na wykonanie projektu i realizację 
całości inwestycji będącej przedmiotem postępowania konkursowego? 

Odpowied ź:  
W chwili obecnej Zamawiaj ący nie dysponuje środkami na realizacj ę inwestycji 
będącej przedmiotem konkursu. Zamawiaj ący stara si ę o ich uzyskanie ze 
środków pomocowych UE w ramach projektu, jaki został  zgłoszony do 
finansowania w latach 2007-2013 z funduszy Programu  Operacyjnego Rozwój 
Polski Wschodniej (dot. budowy budynku Biblioteki P B) oraz Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (dot.  wyposa Ŝenia 
obiektu).  
Zamówienie publiczne, polegaj ące na wykonaniu dokumentacji projektowej 
budynku Biblioteki PB, mo Ŝe zostać udzielone zwyci ęzcy rozstrzygni ętego 
konkursu jedynie wówczas, gdy Zamawiaj ącemu zostan ą przyznane środki na 
realizacj ę całego zamierzenia inwestycyjnego. W przypadku nie  przyznania 
środków na realizacj ę Biblioteki PB, Zamawiaj ący będzie zmuszony do 
przesuni ęcia terminu realizacji tej inwestycji na lata pó źniejsze, a tym samym –
równie Ŝ do przesuni ęcia terminu negocjacji w trybie zamówienia z wolnej  ręki 
poprzedzaj ących udzielenie zamówienia publicznego na w/w prace  projektowe. 



- 3 - 

6)  Ad. Pkt 8.2 ppkt 1.-5. Regulaminu. Czy poza rysunkami wymienionymi w ppkt. 1.-5. moŜna 
zmieścić na planszach dodatkowe rysunki słuŜące bardziej czytelnemu przedstawieniu załoŜeń 
projektu? 

Odpowied ź:  
Dopuszcza si ę moŜliwo ść zmieszczenia na planszach dodatkowych rysunków 
słu Ŝących bardziej czytelnemu przedstawieniu zało Ŝeń projektu (np. dodatkowe 
przekroje, wizualizacje wn ętrza obiektu, itp.).  
Nie dopuszcza si ę natomiast zamieszczania rysunków nie zwi ązanych 
tematycznie z przedmiotem konkursu (np. przedstawia jących dotychczasowy 
dorobek twórczy uczestnika konkursu). 

 

7)  Ad. Pkt 8.2 ppkt 3 Regulaminu. Czy pod pojęciem „zestawienie powierzchni uŜytkowej 
poszczególnych kondygnacji” naleŜy rozumieć całość opisów poszczególnych pomieszczeń 
rozmieszczonych na danym rzucie kondygnacji z podaną obok rysunku rzutu sumą 
powierzchni uŜytkowych, czy teŜ odrębne zestawienie tabelaryczne obok rysunku rzutu? 

Odpowied ź:  
Pod poj ęciem tym nale Ŝy rozumie ć odr ębne zestawienie tabelaryczne obok 
rysunku rzutu. 

 

8) Ad. Pkt 8.2 ppkt 6 Regulaminu. Czy w zakresie prezentacji trójwymiarowej dopuszczalne jest 
zamieszczenie na planszach fotografii makiety do plansz? 

Odpowied ź:  
W zakresie prezentacji trójwymiarowej opracowanej k oncepcji budynku 
Biblioteki PB dopuszczalne jest zamieszczenie na pl anszach fotografii 
wykonanej makiety obiektu.  
Makieta nie jest jednak wymaganym elementem pracy k onkursowej i nie mo Ŝe 
zostać złoŜona wraz z wykonan ą pracą konkursow ą. 

 

9)  Ad. Pkt 9.2 Regulaminu. Do prawidłowego obliczenia intensywności zabudowy w obszarze 
opracowania konkursowego potrzebne są dane powierzchniowe dla budynków istniejących, 
zwłaszcza dla jedenastokondygnacyjnego domu studenckiego. Czy Organizator dostarczy 
powyŜsze dane, czy teŜ uczestnicy konkursu mają je przyjąć orientacyjnie na podstawie 
podkładu geodezyjnego danych z pkt 7.9 w zał. B-1? 

Odpowied ź:  
Na etapie post ępowania konkursowego wystarczaj ące będzie wyliczenie 
intensywno ści zabudowy w obszarze opracowania konkursowego na podstawie 
informacji zawartych w zał ączniku B-1 oraz danych powierzchniowych 
odczytanych z podkładu geodezyjnego. 

 

10) Ad. Pkt 3.3 i 8.1 ppkt 4 Regulaminu oraz zał. B-9. Czy wystarczające będzie oszacowanie 
kosztów inwestycji na zasadzie kosztorysu wskaźnikowego oparciu o aktualne dane 
wskaźnikowe publikowane w wydawnictwach np. SEKOCENBUD-u? 

Odpowied ź:  
Będzie wystarczaj ące. 

 

11) Ad. Załącznik B-1 pkt 7.10 lit. A pkt 4. Czy zapewne konieczną w odległej przyszłości 
rozbudowę nowoprojektowanego dziś budynku Biblioteki moŜna traktować jako element 
zadania konkursowego, tzn. pokazać w projekcie przewidywany zakres i zasadę rozbudowy? 

12) Czy na planie sytuacyjnym i planie zagospodarowania przestrzennego naleŜy przewidzieć i 
narysować kształt budynku przewidzianego do rozbudowy (tzw. II etap w przypadku 
rozbudowy biblioteki) czy naleŜy ograniczyć się tylko i wyłącznie do budynku 
projektowanego? 

Odpowied ź:  
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Zamawiaj ący nie przewiduje konieczno ści rozbudowywania projektowanego 
budynku Biblioteki PB.  
Uczestnicy konkursu powinni zatem zaprojektowa ć budynek Biblioteki PB jako 
obiekt „sko ńczony”, który nie b ędzie podlegał rozbudowie. 
Na planie sytuacyjnym i planie zagospodarowania prz estrzennego nale Ŝy zatem 
ograniczy ć się tylko i wył ącznie do projektowanego budynku Biblioteki PB wraz 
urządzeniami towarzysz ącymi i zagospodarowaniem terenu. Nie nale Ŝy 
natomiast rysowa ć jakichkolwiek obiektów (tzn. kształtów budynków, 
przewidywanego zakresu lub zasady rozbudowy), które  miałyby by ć 
przedmiotem rozbudowy projektowanego budynku Biblio teki PB.  

 
13) Czy naleŜy przewidzieć parking naziemny czy podziemny lub naleŜy przewidzieć tylko 

uŜytkowanie parkingu juŜ istniejącego wraz z jego renowacją oraz czy istnieje moŜliwość 
otrzymania planów parkingu istniejącego? 

14) Ad pkt 21 - UWAGI w załączniku B-2. Czy oprócz adaptacji istniejącego budynku garaŜowego 
Organizator dopuszcza parking podziemny pod nowoprojektowanym budynkiem Biblioteki? 
Jeśli tak, to czy koszt wykonania takiego parkingu moŜe nie być wliczany do maksymalnego 
kosztu wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej? 

Odpowied ź:  
Zamawiaj ący nie przewiduje realizacji parkingu podziemnego p od 
projektowanym budynkiem Biblioteki PB. Do obsługi p arkingowej budynku 
Biblioteki PB nale Ŝy projektowa ć wył ącznie parkingi naziemne oraz przewidzie ć 
moŜliwo ść wykorzystania na cele parkingowe istniej ącego budynku 
parkingowo-gara Ŝowego, po jego uprzednim remoncie lub przebudowie.  
Organizator konkursu zamie ści rysunki istniej ącego budynku parkingowo-
garaŜowego na stronie internetowej Stowarzyszenia Archit ektów Polskich – 
SARP oddział w Białymstoku ( www.sarp-bialystok.org ) do dnia 25 lutego br. 
jeŜeli otrzyma je od Zamawiaj ącego w formie pozwalaj ącej na ich publikacj ę. 

 
15) Czy istnieje moŜliwość przeprojektowania geometrii ulicy Zwierzynieckiej poprzez 

przesunięcie przystanku komunikacji miejskiej? 

Odpowied ź:  
Nie ma mo Ŝliwo ści przeprojektowania geometrii ulic: Zwierzynieckie j 
i Świerkowej. 
KaŜda ingerencja w istniej ące zagospodarowanie terenu znajduj ącego si ę poza 
granicami obszaru obj ętego zadaniem konkursowym b ędzie skutkowa ć 
zakwalifikowaniem pracy konkursowej do grupy „N”.  

 
16) Pomieszczenie kawiarni nie zostało przewidziane w programie funkcjonalnym (w programie 

jest tylko mowa o barze i przestrzeni na catering) Jaką powierzchnię naleŜy przyjąć dla tego 
pomieszczenia i jak powinno być rozwiązane funkcjonalnie: kuchnia, w której od podstaw 
przygotowuje się posiłki czy zaplecze gdzie dowozi się gotowe produkty? 

17) W załączniku B-1 pkt 7.10 lit. D. Ad. 2. Czy „kawiarnia, bar, mała gastronomia – na ok. 40-
50 miejsc” (nie występuje w załączniku B-2) jest stałym elementem programu Biblioteki, czy 
teŜ moŜe być toŜsama z „foyer umoŜliwiającym okazjonalną aranŜację baru na ok. 40 osób”. 

Odpowied ź:  
Kawiarnia nie jest stałym elementem programu Biblio teki.  
Zgodnie z zał ącznikiem B-2, w budynku wymagana jest jedynie lokal izacja przy 
sali konferencyjnej (ozn. 2-1) baru lub odpowiednio  duŜego foyer 
umo Ŝliwiaj ącego organizacj ę baru/klubu o „pojemno ści” na min. 40 osób. 
Dopuszcza si ę zatem mo Ŝliwo ść lokalizacji w budynku Biblioteki PB 
pomieszcze ń baru i przestrzeni na catering oraz ewentualnie ró wnie Ŝ kawiarni 
wraz z zapleczem, do którego dowozi si ę gotowe, przygotowane produkty lub 
półprodukty wymagaj ące jedynie podgrzania lub ko ńcowej obróbki.  
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Zamawiaj ący nie przewiduje natomiast mo Ŝliwo ści umieszczenia w budynku 
Biblioteki PB zło Ŝonych technologicznie zespołów pomieszcze ń 
gastronomicznych tj. stołówka lub restauracja, któr ych prawidłowe 
funkcjonowanie wymagałoby realizacji zaplecza z „pe łną kuchni ą” – tzn. 
takiego w którym „od podstaw” przygotowuje si ę posiłki. 
Ostateczne decyzje projektowe dotycz ące sposobu rozwi ązania wprowadzonej 
do budynku Biblioteki PB funkcji gastronomicznej (m .in. w zakresie liczy 
pomieszcze ń, ich powierzchni, technologii dostaw i przyrz ądzania posiłków, 
itp.) pozostawia si ę w gestii uczestników konkursu.  

 
18) Czy dla Centrum Kształcenia Zdalnego oraz Studium Języków Obcych naleŜy przewidzieć 

oddzielne wejścia czy dostęp do tych funkcji moŜe odbywać się bezpośrednio z hallu 
głównego? 

Odpowied ź:  
Pomieszczenia Centrum Kształcenia Zdalnego oraz Stu dium J ęzyków Obcych 
powinny by ć dost ępne wył ącznie z wn ętrza projektowanego budynku. Nie musi 
to jednak oznacza ć dost ępu bezpo średnio z hallu głównego.  
W ocenie Zamawiaj ącego zaprojektowanie oddzielnych wej ść do tych funkcji 
utrudniłoby w sposób znacz ący kontrol ę na funkcjonowaniem i bezpiecznym 
uŜytkowaniem całego obiektu. 

 
19) Ad. Załącznik B-1 pkt 7.10 lit. C, D, E i F zał. B-1 pkt 21. UWAG oraz pkt 4 projektu Decyzji o 

ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Czy podana w pkt 21 UWAG w zał. B-2 
minimalna liczba 50 miejsc parkingowych nie jest zbyt niska przyjmując, Ŝe wg ustaleń pkt 4 
projektu Decyzji maksymalna liczba jednoczesnych uŜytkowników Biblioteki kształtuje się na 
poziomie 400 osób (wyliczona z załoŜenia 10 miejsc parkingowych na 100 studentów 20 
miejsc na 100 pracowników)? Jeśli tak, to jaką maksymalną liczbę jednoczesnych 
uŜytkowników naleŜy przyjąć ze względu na obliczenie zapotrzebowania na miejsca 
parkingowe? 

20) Ad. Uwaga nr 21 w załączniku B-2 dot. miejsc postojowych – wobec nieokreślonych potrzeb 
parkingowych „dla obiektów w sąsiedztwie” prosimy o określenie ilości dodatkowych miejsc 
dla Biblioteki. Wg decyzji o warunkach zabudowy naleŜy przyjąć 20 mp/100 pracowników i 10 
mp/100 studentów. Jaki przyjąć współczynnik jednoczesności przebywania uŜytkowników w 
budynku w stosunku do liczby miejsc w pomieszczeniach. 

21) Ilu uŜytkowników jednocześnie powinno być w bibliotece? Jaką ilość studentów naleŜy przyjąć 
do obliczenia ilości miejsc parkingowych? 

Odpowied ź:  
Zamawiaj ący przewiduje mo Ŝliwo ść równoczesnego przebywania w budynku 
ok. 50 pracowników Biblioteki i maksymalnie do 650 innych „jednoczesnych” 
uŜytkowników (u Ŝytkownicy Biblioteki wraz z pracownikami i u Ŝytkownikami 
zespołów pomieszcze ń: Centrum Kształcenia Zdalnego i Studium J ęzyków 
Obcych). 

 
22) W załączniku B-1 pkt 7.10 lit. C. Wskaźniki wielkości ppkt 5. Liczba miejsc w czytelniach, 

pracowniach i salach: A. Miejsca z dostępem do zbiorów bibliotecznych: nie podano ilości 
miejsc dla Czytelni czasopism bieŜących z wolnym dostępem, nie podano ilości miejsc w 
Boksach do pracy indywidualnej, nie podano ilości miejsc w Boksach do pracy zespołowej. 
Następnie w poz. B. Miejsca ogólnodostępne podano szczegółowo liczbę miejsc w Boksach do 
pracy grupowej i indywidualnej. W zał. B-2 boksy do pracy grupowej i indywidualnej 
występują tylko jeden raz w poz. 4-7 i 4-8. W związku z powyŜszym powstaje wątpliwość czy 
Boksy do pracy grupowej i indywidualnej zostały zdublowane w załączniku B-1 pkt 7.10 lit. C. 
Wskaźniki wielkości ppkt 5. Liczba miejsc w czytelniach, pracowniach i salach: A) Miejsca z 
dostępem do zbiorów bibliotecznych i B) Miejsca ogólnodostępne, czy teŜ w załączniku B-2 
brakuje połowy boksów do pracy grupowej i indywidualnej? 
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Odpowied ź:  
Załącznik B-1 przedstawia ogóln ą struktur ę funkcjonaln ą obiektu Biblioteki PB. 
Zestawienie pomieszcze ń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania 
obiektu przedstawia program funkcjonalno-u Ŝytkowy zawarty w zał ączniku B-2.  
Niektórych pomieszcze ń, o których mowa w zał ączniku B-1, nie ma 
wymienionych w zał ączniku B-2 poniewa Ŝ nie są one obligatoryjne, 
tj. niezb ędnie do prawidłowego funkcjonowania obiektu. Mog ą one zosta ć 
wprowadzone do budynku jako pomieszczenia dodatkowe , uzupełniaj ące 
przyj ętą przez Zamawiaj ącego technologi ę funkcjonowania obiektu. 
Uczestnicy konkursu w opracowywanych pracach konkur sowych powinni 
przede wszystkim „zrealizowa ć program funkcjonalno-u Ŝytkowy” zawarty 
w załączniku B-2. 

 
23) W załączniku B-2 Tabela program funkcjonalno-uŜytkowy przy pomieszczeniu 3-4 Czytelnia 

elektroniczna w uwagach funkcjonalnych jest adnotacja: 
„Mo Ŝliwość połączenia z pomieszczeniem 3-4”. Prawdopodobnie jest tu błąd. Proszę o 
wskazanie pomieszczenia, z którym pomieszczenie 3-4 moŜe zostać połączone. 

Odpowied ź:  
Wprowadza si ę zamiany w zał ączniku B-2. Uwaga dotycz ąca pomieszczenia 3-4 
przyjmuje tre ść: „Mo Ŝliwo ść poł ączenia z pomieszczeniem 3-3”, tj. czytelni ą 
wydawnictw informacyjnych. 
 

24) Ad. Załącznik B-2, zespół pomieszczeń nr 1 - Zespół wejściowy: 
– pomieszczenie 1-6 - punkt odbioru przesyłek i spedycji poczty w obrębie pom. 1-2, chyba 
powinno być pom. 1-5?  

Odpowied ź:  
Wprowadza si ę zamiany w zał ączniku B-2. Uwaga dotycz ąca pomieszczenia 1-6 
przyjmuje tre ść: „W obr ębie pomieszczenia 1-5”, tj. zespołu wej ścia 
słu Ŝbowego. 
 

25) Ad. Załącznik B-2, zespół pomieszczeń nr 10 – Zespół techniczno-gospodarczy: 
 – pomieszczenie nr 10-6 – pomieszczenie socjalne pracowników ochrony i technicznej obsługi 
budynku, dobrze skomunikowane z zespołem wejścia słuŜbowego pom. 1-3 – czy nie powinno 
być pom. 1-5; pom. 1-3 to pomieszczenie kontemplacyjne? 

Odpowied ź:  
Wprowadza si ę zamiany w zał ączniku B-2. Uwaga dotycz ąca pomieszczenia 10-
6 przyjmuje tre ść:  „Dobrze skomunikowane z zespołem wej ścia słu Ŝbowego 
pom. 1-5”. 
 

26) Załącznik B-2, zespół pomieszczeń nr 2 - Zespół pomieszczeń ogólnodostępnych: 
– wg Załącznika B-1 str. 15. Zespół zawiera m.in.: „kawiarnia, bar, mała gastronomia na 40 
– 50 miejsc” (oprócz baru przy sali multimedialnej). Kawiarni tej nie ma wymienionej w 
Załączniku B-2 – prosimy o wyjaśnienie. 

Odpowied ź:  
Pomieszcze ń kawiarni nie ma wymienionych w Zał ączniku B-2 poniewa Ŝ nie są 
one obligatoryjne (konieczne do prawidłowego funkcj onowania obiektu). 
Wprowadzenie pomieszcze ń kawiarni do budynku Biblioteki PB jest 
uzaleŜnione jedynie od przyj ętej przez uczestnika konkursu idei projektowej 
oraz decyzji podj ętych w obr ębie rozwi ązań funkcjonalnych obiektu. Patrz 
równie Ŝ odpowiedzi na pytania nr: 16 i 17. 
 

27) Załącznik B-2 zespół pomieszczeń nr 3 - Zespół informacyjny – wg Załącznik B-1 str. 16 
zespół ten zawiera takŜe: 
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1) salę katalogów, 6) pracownie Oddziału, 7) pokoje pracowników. Powierzchni tych nie ma 
wymienionych w Załączniku B-2 – prosimy o wyjaśnienie.  

Odpowied ź:  
Pomieszcze ń tych nie ma wymienionych w Zał ączniku B-2 poniewa Ŝ nie są one 
obligatoryjne (konieczne do prawidłowego funkcjonow ania obiektu). Mog ą one 
zostać wprowadzone do budynku jako pomieszczenia dodatkow e, 
uzupełniaj ące przyj ętą przez Zamawiaj ącego technologi ę funkcjonowania 
obiektu. 
 

28) Załącznik B-2 zespół pomieszczeń nr 3 Zespół informacyjny – pomieszczenia nr: 3-2, 3-3, 3-4 
czy określenie „poza punktem kontroli” oznacza usytuowanie za bramką? 

Odpowied ź:  
Tak. Pomieszczenia ozn. w zał ączniku B-2 numerami 3-2, 3-3, 3-4 powinny by ć 
usytuowane za bramk ą. 

 
29) Załącznik B-2 zespół pomieszczeń nr 4 – Zespół udostępniania: 

− pom. 4-7, 4-8 – boksy do pracy indywidualnej i zbiorowej – wg Załącznika B-1 na str. 14 
znajdują się w grupie z dostępem do zbiorów, na str. 15 znajdują się w grupie miejsc 
ogólnodostępnych, a na str. 16 w zespole udostępniania – czy powinny być za bramką czy 
przed? 

Odpowied ź:  
Pomieszczenia te powinny znajdowywa ć się za bramk ą. 

 
30) Załącznik B-2 zespół pomieszczeń nr 6 - Zespół magazynów i konserwacji: 

− pom. 6-5 - Pomieszczenie na sprzęt i warsztat – czy powinno być usytuowane w zespole 
magazynów, czy w zespole gospodarczym? 

Odpowied ź:  
Pomieszczenie powinno zosta ć usytuowane w zespole gospodarczym. 

 
31) Załącznik B-2 zespół pomieszczeń nr 7 - Zespół gromadzenia i opracowania: 

− pom. 7-1, 7-2, 7-3 – „cały zespół zasilany bezpośrednio z 1-2”. PrzecieŜ punkt dostaw 
znajduje się w ramach pom. 1-5. Prosimy o wyjaśnienie. 

Odpowied ź:  
Wprowadza si ę zamiany w zał ączniku B-2. Uwaga dotycz ąca pomieszcze ń pom. 
7-1, 7-2, 7-3 przyjmuje tre ść: „cały zespół zasilany bezpo średnio z pom. 1-5”. 

 
32) Załącznik B-2 zespół pomieszczeń nr 7 - Zespół gromadzenia i opracowania: 

− pom. 7-5 - Oddział Automatyzacji – czy ma być w strefie kontroli? 

Odpowied ź:  
Oddział Automatyzacji mo Ŝe – lecz nie musi – zosta ć zlokalizowany poza 
stref ą kontroli. Podobnie wszystkie oddziały biblioteczne  – miejsca pracy 
bibliotekarzy – mog ą zostać usytuowane poza stref ą kontroli. 
 

33) Załącznik B-2 zespół pomieszczeń nr 7 - Zespół gromadzenia i opracowania: 
− pom. 8-1 - Sale dydaktyczne multimedialne – „w strefie kontroli”, a wg Załącznika B-1 

str. 15 są w grupie pomieszczeń ogólnodostępnych – prosimy o wyjaśnienie.  

Odpowied ź:  
Sale te musz ą znajdowa ć się w strefie kontroli. 
 

34) Załącznik B-2, zespół pomieszczeń nr 12 - Zespół Centrum Języków Obcych: 
− pom. 12-2 Laboratorium 2 x 50 m² = 150 m² - chyba pomyłka? 

Odpowied ź:  
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Wprowadza si ę zamiany w zał ączniku B-2. Zapis dotycz ący pomieszcze ń 
Laboratoriów komputerowych przyjmuje tre ść „12-2 - Laboratoria komputerowe 
– min. 2 pom. x 50 m² = 100 m²”. 

 
35) Jak naleŜy rozumieć 15.000 uŜytkowników – jednocześnie, na dzień czy w ciągu 
       roku? 

Odpowied ź:  
Zapis ten nale Ŝy rozumie ć w sposób nast ępujący: 
− 15.000 – przewidywana liczba potencjalnych u Ŝytkowników, tj. u Ŝytkownicy, 

którzy zostan ą zarejestrowani i b ędą mieć moŜliwo ść korzystania 
z zasobów Biblioteki PB po wybudowaniu nowego budyn ku. 

Inne dane liczbowe dotycz ące uŜytkowników: 
− 13695 – łączna liczba u Ŝytkowników, którzy s ą obecnie zarejestrowani 

i mają moŜliwo ść korzystania z zasobów Biblioteki PB; 
− 7920 – liczba studentów studiów dziennych, którzy s ą zarejestrowani i maj ą 

obecnie mo Ŝliwo ść korzystania z zasobów Biblioteki PB; 
− 2360 – liczba u Ŝytkowników aktywnych, którzy korzystaj ą obecnie z 

zasobów Biblioteki PB kilka razy w miesi ącu. 
 

36) Przy pomieszczeniach w tekście brak zaznaczenia, do których pozycji odnoszą się 
poszczególne przypisy nr 1), 2), 3), 4), 5). 

Odpowied ź:  
W programie funkcjonalno-u Ŝytkowych – tabeli zał ącznika B-2 – zostały 
umieszczone oznaczenia: 1), 2), 3), 4), 5) umo Ŝliwiaj ące zorientowanie si ę, do 
których pozycji odnosz ą się poszczególne przypisy zamieszczone na ko ńcu 
załącznika B-2.  

 
37) W załączniku B-1 pkt 7.10 lit. D. Ad. 3. Zespół informacyjny ppkt 2) sala katalogów ze 

stanowiskami komputerowymi (min. 20) i miejscami dla obsługujących bibliotekarzy – nie 
występuje w załączniku B-2. 

38) Czy pojęcie katalogu w tej bibliotece jest świadomie pominięte? 

Odpowied ź:  
Tak. Sala katalogów kartkowych, w postaci osobnego pomieszczenia, nie 
została wymieniona w zał ączniku B-2 poniewa Ŝ w przyj ętej przez 
Zamawiaj ącego technologii funkcjonowania obiektu nie jest ob ligatoryjna, tzn. 
niezbędna do prawidłowego funkcjonowania obiektu. Sala ka talogów 
kartkowych mo Ŝe zostać wprowadzona do budynku jako pomieszczenie 
dodatkowe, uzupełniaj ące przyj ętą przez Zamawiaj ącego technologi ę 
funkcjonowania obiektu. 

 
39) Prosimy o wyjaśnienie relacji wysokościowej wg fizjografii i warunków gruntowo –  
       wodnych (zał. B-1 pkt. 7.6) a rzędnymi terenu podanymi na mapie sytuacyjno – 
       wysokościowej. Wg pkt 7.6 rzędna terenu wynosi ~ 120m n.p.m. a wg mapy ~ 153 –   
       149. 

Odpowied ź:  
W załączniku B-1 pkt. 7.6 – Fizjografia i warunki gruntow o-wodne – podano 
omyłkowo rz ędne wg starej mapy zasadniczej, która została sporz ądzona w 
roku 1970 na starej osnowie pionowej (ró Ŝnica w stosunku do obecnej - 27m). 
Uczestników konkursu obowi ązują zatem rz ędne zamieszczone na aktualnym 
podkładzie sytuacyjno-wysoko ściowym stanowi ącym zał ącznik B-11. 
Nieprawidłowo opisanemu fragmentowi pkt. 7.6 zał ącznika B-1 nadaje si ę 
nast ępujące brzmienie: 
„(…) Warunki gruntowo-wodne terenu objętego opracowaniem konkursowym zostały 
wstępnie rozpoznane w latach: 1972 – 1975. Łącznie wykonano 9 otworów wiertniczych 
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o głębokościach od 6,0 m do 9,0 m. Wszystkie które zostały zlokalizowane południowo-
zachodniej części terenu objętego opracowaniem konkursowym, w rejonie istniejącego 
przejazdu i parkingu. Wyniki zawarte w dokumentacji badań technicznych podłoŜa 
gruntowego wskazują, Ŝe we wszystkich otworach stwierdzono występowanie poniŜej 
wierzchniej warstwy gleby o miąŜszości 0,3 - 0,7 m gruntów spoistych reprezentowanych 
głównie przez gliny piaszczyste (zwałowe) w stanie twardoplastycznym. Wodę gruntową 
nawiercono jedynie w 2 otworach w formie sączeń. Ustalony jej poziom stabilizował się na 
głębokości 2,60 – 3,40 m poniŜej powierzchni terenu, tj. na rzędnej 146,81 – 147,38 
m.n.p.m., a więc poniŜej posadzki dolnego poziomu parkingu, której wierzch ustalono 
w projekcie na rzędnej 149,50 m. n.p.m. Nie mniej obserwacje zawilgocenia i zacieków 
górnych partii ścian oporowych parkingu wskazują, Ŝe okresowo poziom wód gruntowych 
moŜe podnosić się do powyŜej poziomu dolnej posadzki parkingu – tj. 149,50 m.n.p.m. (...).” 
 

40) Załącznik B-2 zespół pomieszczeń nr 4 – Zespół udostępniania: 
− pom. 4.4– podana wielkość księgozbioru z wolnym dostępem wynosi 210000 vol. a w 

zespole magazynów pom. 6-1 i 6-2 400000 vol. wg Załącznika B-1 str. 14 księgozbiór z 
wolnym dostępem to 60% zbiorów. Prosimy o wyjaśnienie. Co oznacza określenie regały typ 
B2 i C3”? 

Odpowied ź:  
Wprowadza si ę zmiany w zał ączniku B-2.  
Zapisy dotycz ące pom. 4-4, 5-2, 6-1, 6-3 przyjmuj ą nast ępującą treść: 

 

4-4. Czytelnie-
magazyny z 
Wolnym 
Dost ępem 

360 tys. wol., z 
czego: 
35 tys. na regałach 
typ B = 88 bloków 
x 1,5 m 2 = 132 m2 
325 tys. wol. na 
regałach typ C = 
290 bloków x 1,5 
m2 = 435 m2 
[Uwaga: 
dalej jak w tabeli 
Zał. B-2] 

690 m2 Centralna 
przestrze ń 
Biblioteki 

Przestrze ń moŜe być 
dzielona lub 
zrealizowana jako 
jedno pomieszczenie. 
Liczba pomieszcze ń 
lub obszarów 
zaznaczonych 
przestrzennie jest na 
ogół zgodna z liczb ą 
dziedzin/bibliotekarzy 
dziedzinowych. 
Konieczne stworzenie 
moŜliwo ści aran Ŝacji 
miejsc pracy dla 
bibliotekarzy 
dziedzinowych 

5-2. Magazyn 
tradycyjny zb. 
Specjalnych 

25 tys. jedn., 250 
jedn./m 2 = 100 m2 

100 m2 Zasila 
pom. 4-6 

[Bez komentarza] 

6-1. Magazyn 
zwarty 

100 tys. wol. x 350 
wol./m 2 = 290 m2 

290 m2 Zasila 
wypo Ŝycz
alni ę i 
czytelnie 

[Bez komentarza] 

6-2 Magazyn 
tradycyjny 

75 tys. wol. x 250 
wol./m 2 = 300 m2 

300 m2 Zasila 
wypo Ŝycz
alni ę i 
czytelnie 

[Bez komentarza] 

6-3 Magazyn 
czasopism 

25 tys. jedn., 250 
wol./m 2 = 100 m2 

100 m2  Zasila 4-5  

 

Uwaga: w czytelniach czasopism i zbiorów specjalnyc h przechowywanie 
zbiorów na regałach przy ściennych. W sumie pojemno ść Biblioteki PB - ok. 600 
tys. jednostek/woluminów. 
 



- 10 - 

Regały powinny zosta ć opisane w sposób nast ępujący: 
- typ A (przypis 1): blok to 4+4 poziomy półek dł. 1 m, szer. półki 0,3 m; na 
jednej półce mie ści si ę 80 woluminów, czyli w bloku – 640. Blok wraz z 
przestrzeni ą pomi ędzy blokami (konieczny odst ęp 90 cm) zajmuje 1,5 m 2.  
- typ B (przypis 2): blok to 4+4 poziomy półek dł. 1 m, szer. półki 0,3 m; na 
jednej półce mie ści si ę 50 woluminów, czyli w bloku – 400. Blok wraz z 
przestrzeni ą pomi ędzy blokami (konieczny odst ęp 90 cm) zajmuje 1,5 m 2. 
- typ C (przypis 3): blok to 7+7 poziomów półek dł.  1 m, szer. półki 0,3 m; na 
jednej półce mie ści si ę 80 woluminów, czyli w bloku – 1120. Blok wraz z 
przestrzeni ą pomi ędzy blokami (konieczny odst ęp 90 cm) zajmuje 1,5 m 2.  
 

Dla magazynowania zwartego (przypis 4) nale Ŝy przyj ąć 800 wol./m 2.  
 

41) Załącznik B-2, zespół pomieszczeń nr 11 - Centrum Kształcenia Zdalnego: 
− pomieszczenia nr: 11-1, 11-2, „moŜliwość częściowego połączenia z pom. 2-3” – prosimy 

o wyjaśnienie. 

Odpowied ź:  
Jako Laboratorium komputerowe Biblioteki mo Ŝe być wykorzystane - 
odpowiednio skomunikowane z Bibliotek ą - Laboratorium komputerowe w 
Studium J ęzyków Obcych (12-2) lub Pracownia (11-1) lub Studio  do 
prowadzenia zaj ęć (11-2) w Centrum Kształcenia Zdalnego. 
 

42) Załącznik B-2, zespół pomieszczeń nr 12 - Zespół Centrum Języków Obcych: 
− pomieszczenia nr 12-1, 12-2 są „poza strefą kontroli”, w przypadku pomieszczenia 12-1 

„poŜądane scalenie z pom. 8-1 – Sale dydaktyczne”, które są w strefie kontroli. Prosimy o 
wyjaśnienie. 

Odpowied ź:  
Wprowadza si ę zmiany z zał ączniku B-2 dot. pomieszczenia 12-1. Nie jest 
moŜliwe scalenie pomieszczenia 12-1 (poza stref ą kontroli) z pomieszczeniem 
8-1 (w strefie kontroli). Nie mo Ŝna łączyć tych sal ze sob ą. 
 

43) Załącznik B-2 zespół pomieszczeń nr 6 - Zespół magazynów i konserwacji: 
− pom. 6-7 - Przestrzeń sortowania zbiorów – „umieszczona centralnie lub przylega do 

wyrzutni lub przylega do WD” – prosimy o bardziej jednoznaczne sformułowanie wymagań. 

Odpowied ź:  
Przewiduje si ę, Ŝe będzie to działa ć w sposób nast ępujący: ksi ąŜki zwracane s ą 
przez Wrzutni ę lub w Wypo Ŝyczalni lub pozostawiane przez czytelników na 
półkach lub wózkach w Wolnym Dost ępie (musz ą mieć wyodr ębnion ą 
przestrze ń), gdzie mog ą być sortowane celem ponownego wstawienia ich na 
półki w magazynach lub w Wolnym Dost ępie. To miejsce nie musi by ć 
niewidoczne ani niedost ępne dla czytelnika. S ą więc argumenty za 
zlokalizowaniem go w dowolnym punkcie w pobli Ŝu Wypo Ŝyczalni lub Wrzutni 
lub strefy Wolnego Dost ępu. 

 
44) Czy istnieje moŜliwość przesunięcia terminu składnia prac konkursowych na kwiecień 2008 r. 

Odpowied ź:  

Termin składania prac konkursowych został przesuni ęty na wniosek S ądu 
Konkursowego na dzie ń 2 kwietnia 2008 r. do godziny 16:00. Prace konkurs owe 
powinny by ć składane w siedzibie Organizatora - Stowarzyszenia  Architektów 
Polskich SARP – oddział w Białymstoku, przy ul. Was zyngtona 3. 

UWAGA:  
Powy Ŝsze wyja śnienia oraz zmiany w tre ści regulaminu konkursu i zał ączników 
B-1 i B-2 s ą wiąŜące dla uczestników konkursu. 


