
KONKURS ARCHITEKTONICZNY NA KONCEPCJĘ ADAPTACJI I MODERNIZACJI  
NOWEJ SIEDZIBY NARODOWEGO ARCHIWUM CYFROWEGO W WARSZAWIE 

 
 

Strona 1 z 3 

 

Warszawa,23.01.2023 r. 

 

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

 

 

 

WYJAŚNIENIA 8 TREŚCI REGULAMINU KONKURSU  

(PYTANIA 20 do 29) 

 
 
PYTANIE 20            

Czy Zamawiający dopuszcza objęcie opracowaniem pasa terenu przylegającego do budynku 
od wschodu, do krawędzi jezdni drogi wewnętrznej (działka 17/5) lub przyjęcie założenia, że 
na tym terenie mogą zostać urządzone dojścia do budynku oraz ew. dojazdy do budynku, 
miejsca postojowe, elementy zieleni lub małej architektury itp?  
 
ODPOWIEDŹ: 

Patrz ODPOWIEDŹ na pytanie 6.2: 
Organizator nie przewiduje ingerencji w sposób zagospodarowania terenu nie będącego w 
jego władaniu.  
  
 
PYTANIE 21            

Czy jednostki wewnętrzne klimatyzacji precyzyjnej mają mieć wydzielone pomieszczenia, czy 
też mogą stać w przestrzeni serwerowni, w ramach jej powierzchni (90 m2)  
 
ODPOWIEDŹ: 

Jednostki wewnętrzne klimatyzacji precyzyjnej powinny mieć wydzielone pomieszczenia. 
 
PYTANIE 22            

Prosimy o potwierdzenie oczekiwanej maksymalnej mocy elektrycznej dla pojedynczej szafy 
rack. Z uwagi na zapis o przyjęciu mocy cieplnej na poziomie 60kW na korytarz, podane 
oczekiwanie maksymalnej mocy elektrycznej/gęstości prądowej na szafę rack na poziomie 
30kW/szafę jest niejasne i może spowodować mylne określenie bilansu mocy całej 
serwerowni.  
 
ODPOWIEDŹ: 

Moc cieplna na każdą szafę to 18 kW. 
 
 
PYTANIE 23            

Proszę o określenie maksymalnej przewidywanej mocy sprzętu IT dla początkowej liczby szaf 
(16) i maksymalnej liczby szaf (24).  
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ODPOWIEDŹ: 

Dla 16 szaf moc 480 kW, dla 24 szaf 720 kW. 
 
 
PYTANIE 24            

Proszę o potwierdzenie, że maksymalna moc sprzętu IT nie przekracza 150kW. Jeśli ta 
wartość jest inna, proszę o jej podanie.  
 
ODPOWIEDŹ: 

Odpowiedź w pytaniu 23 powyżej.  
 
 
PYTANIE 25            

Czy można zredukować pomieszczenia pralni i suszarni do jednego pomieszczenia i / lub 
ograniczyć jego / ich metraż? Według programu mają to być dwa pomieszczenia po 20 m2, 
czyli łącznie 40 m2, tymczasem w odpowiedziach na pytania opisano wyposażenie pralni jako 
jedną pralkę i jedną suszarkę, które z powodzeniem zmieszczą się i będą sprawnie 
funkcjonować w jednym pomieszczeniu o powierzchni kilku metrów kwadratowych.  
 
ODPOWIEDŹ: 

Tak, można zaprojektować pralnię z suszarnią w jednym pomieszczeniu. 
 
 

PYTANIE 26            

Czy szatnia może funkcjonować jako samoobsługowa?  
 
ODPOWIEDŹ: 

Tak. 
 
 

PYTANIE 27            

Prosimy o opisanie obowiązków kierownika udostępniania zbiorów.  
 
ODPOWIEDŹ: 

Do głównych zadań kierownika Oddziału V udostępniania zasobu należy kierowanie 
zadaniami związanymi z prawidłowym i terminowym przebiegiem udostępniania zasobu, 
realizacji zapytań dotyczących zasobu, kwerend oraz wykonywania usług dla użytkowników. 
W razie potrzeby kontakty bezpośrednie z użytkownikami. 
 
 
PYTANIE 28            

Czy Magazyn Archiwum Zakładowego można zlokalizować na poddaszu?  
 
ODPOWIEDŹ: 

Tak. 
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PYTANIE 29            

Czy więźba dachowa jest do całkowitej wymiany oraz nowego zakomponowania? Czy 
zamawiający bezwzględnie wymaga ocieplenia ścian? Jakimi meblami zamierza być 
umeblowana sala konferencyjna? Czy pomieszczenia konserwatorskie poddasza są również 
pomieszczeniami biurowymi możliwymi do wizualizacji? Jakimi meblami zamierza być 
umeblowana sala socjalna?  
 
ODPOWIEDZI 

 
Dot. pytania: Czy więźba dachowa jest do całkowitej wymiany oraz nowego 
zakomponowania?  
ODPOWIEDŹ: 

Decyzja Uczestnika konkursu w tym zakresie powinna wynikać z analizy przedstawionych w 
warunkach konkursu oczekiwań Organizatora i dokumentów przekazanych Uczestnikom 
konkursu. 
 
Dot. pytania: Czy zamawiający bezwzględnie wymaga ocieplenia ścian?  
ODPOWIEDŹ:  

Jednym z zadań Uczestnika konkursu jest zaprojektowanie rozwiązania odpowiadającego 
oczekiwaniom Organizatora w zakresie wskazanym m.in. w WYTYCZNYCH 
PROJEKTOWYCH w pkt  3.4.3. i  3.4.4. SZCZEGÓŁOWYCH WYTYCZNYCH 
PROGRAMOWYCH I FUNKCJONALNYCH ORAZ ZAŁOŻEŃ DO OPRACOWANIA 
KONCEPCJI KONKURSOWEJ (Załącznik Nr 6b1 do Regulaminu konkursu). 
Jednak należy liczyć się z ograniczeniami wynikającymi z ochrony konserwatorskiej budynku 
w zakresie wynikającym z dokumentów konserwatorskich, m.in. z Wytycznych 
konserwatorskich ( Załącznik Nr 6h do Regulaminu konkursu). 
 
Dot. pytania: Jakimi meblami zamierza być umeblowana sala konferencyjna?  
ODPOWIEDŹ: 

Jednym z zadań Uczestnika konkursu jest zaproponowanie rozwiązania w tym zakresie. 
 
Dot. pytania: Czy pomieszczenia konserwatorskie poddasza są również pomieszczeniami 
biurowymi możliwymi do wizualizacji?  
ODPOWIEDŹ: 

Zgodnie z Regulaminem konkursu jedna z wizualizacji ma przedstawiać „przykładowe 
pomieszczenie biurowe”.  
W Rozdziale IV Regulaminu określone zostały wymagania dotyczące zawartości pracy 
konkursowej, m.in. wskazana została „możliwość zamieszczenia na planszach dodatkowych 
(…) rysunków niezbędnych dla przedstawienia koncepcji projektowej zgodnie z uznaniem 
Uczestnika konkursu”. 
 
Dot. pytania: Jakimi meblami zamierza być umeblowana sala socjalna?  
ODPOWIEDŹ: 

Jednym z zadań Uczestnika konkursu jest zaproponowanie rozwiązania w tym zakresie. 
 

 

……………..……………………………………………………… 

Rafał Mroczkowski 
Sekretarz Konkursu 
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