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Dotyczy:  
„Konkursu architektonicznego na koncepcję adaptacji i modernizacji nowej siedziby 
Narodowego Archiwum Cyfrowego w Warszawie” 

 

 

 

 

WYJAŚNIENIA 7 TREŚCI REGULAMINU KONKURSU  

(PYTANIA 18 do 19) 

 
 
PYTANIE 18            

Po dokładnej analizie wytycznych , stwierdzamy, że w programie zostało przeznaczone za 
mało powierzchni na pomieszczenia techniczne (m.in. ze względu na wymagania dot. 
certyfikacji Tier 3). Czy istnieje możliwość zaprojektowania kondygnacji podziemnej poza 
budynkiem istniejącym?  
 
ODPOWIEDŹ: 

Tak, istnieje możliwość zaprojektowania kondygnacji podziemnej poza budynkiem istniejącym, 
o ile będzie to zgodne z przepisami i z warunkami konkursu, także w odniesieniu do Rozdziału 
II pkt 1. i pkt 4. Regulaminu konkursu.  
Zamawiający nie wskazał tego rozwiązania jako preferowane więc należy dążyć do takiego 
rozmieszczenia programu na kondygnacjach nadziemnych (włącznie niewielką redukcją 
powierzchni) aby nie było konieczności wykonywania kondygnacji podziemnych. 
 
 
PYTANIE 19.1            

Czy magazyn akcesji potrzebuje śluzy  
 
ODPOWIEDŹ: 

Nie. 
 
 
PYTANIE 19.2            

Jaka jest powinna być temperatura w magazynie akcesji?   
 
ODPOWIEDŹ: 

Jak w pomieszczeniach magazynów podręcznych. 
 
 

PYTANIE 19.3            

Czy magazyn akcesji ma być dostępny bezpośrednio z zewnątrz/ z rampy? 
 
ODPOWIEDŹ: 

Nie. 
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PYTANIE 19.4            

Jeżeli ma być zaprojektowane przejście w budynku do sąsiedniego (przylegającego) budynku, 
to czy można prosić o rzuty tego budynku, aby wiedzieć, gdzie zaprojektować to przejście?   
 
ODPOWIEDŹ: 

Pierwotnie obie części budynku stanowiły jedną całość. Istniejące połączenia komunikacyjne 
zostały zamurowane, należy je jedynie odtworzyć. Na etapie Konkursu należy przyjąć, iż 
przejścia będą zlokalizowane na przedłużeniu korytarzy. 
Przygotowując pracę konkursową należy posłużyć się materiałami konkursowymi i 
zawartością udostępnionych opracowań. 
Organizator nie posiada rzutów budynku sąsiedniego (przylegającego). 
 
 
PYTANIE 19.5            

Dla kogo konkretnie służy pomieszczenie pralnie i suszarni? 
 
ODPOWIEDŹ: 

Pomieszczenie pralni i suszarni będzie obsługiwane przez pracowników utrzymujących 
czystość w budynku. Powinno być również dostępne dla kierowników/wyznaczonych 
pracowników poszczególnych oddziałów. 
 
 
PYTANIE 19.6            

Jaką funkcję ma pełnić pomieszczenie gospodarcze?  
 
ODPOWIEDŹ: 

Pomieszczenie będzie pełniło funkcje o charakterze pomocniczym i obsługowym względem 
bieżącego funkcjonowania obiektu.  
 
 

 

 

 

 

 

 

……………..……………………………………………………… 

Rafał Mroczkowski 
Sekretarz Konkursu 
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