
Pytanie 

Jakie ilości żywności lub surowców (w kg) i w jakiej postaci zamierza gromadzić Inwestor w 

przestrzeni magazynowej (na paletach, w workach itp.). Informacja ta jest wymagana do obliczenia 

gęstości obciążenia ogniowego w obiekcie. 

Odpowiedź 

Ilość żywności jaką przewiduje gromadzić Inwestor w przestrzeni magazynowej na paletach to około 

650 palet. Gromadzona żywność jest różnorodna asortymentowo. 

Pytanie 

Czy intencją inwestora jest by Sala konferencyjna dostępna była do jednoczesnego przebywania 

ponad 50 osób niebędących jej stałymi użytkownikami? Informacja ta ma wpływ na założenia 

pożarowe dla obiektu. 

Odpowiedź 

Sala konferencyjna przewidywana jest do organizacji różnych spotkań dla osób niebędących jej 

stałymi użytkownikami. Inwestor dopuszcza niewielką korektę miejsc konferencyjnych. 

Pytanie 

Przedstawione przez Inwestora wytyczne dla powierzchni biurowej, przy założeniu minimalnej 

powierzchni Sali konferencyjnej dla 50 osób (50m2) wskazują łączną ilość powierzchni użytkowej 185 

m2 – suma nie uwzględnia nadal pomieszczeń sekretariatu, węzła socjalno-kuchennego, 

pomieszczeń magazynowych, WC, szatni i pomieszczeń gospodarczych, węzła sanitarnego z 

prysznicem, powierzchni przeznaczonej do komunikacji poziomej i pionowej w budynku. 

Osiągnięcie łącznej powierzchni 200m2 przy takim układzie funkcjonalnym nie jest możliwe. 

Prosimy o informację czy Inwestor dopuszcza (z uwagi na większe koszty w fazie eksploatacji 

budynku) złożenie oferty na budynek o powierzchni użytkowej dostosowanej do przedstawionych 

wymagań funkcjonalnych. Zarówno zaproponowana przez Inwestora powierzchnia zabudowy jak i 

kubatura zostaną przekroczone. 

Odpowiedź 

Z pomieszczeń, które omyłkowo zostały zaliczone do powierzchni biurowej należy odliczyć 

powierzchnie pomieszczeń z podpunktów f,g,h,k,l,m. Są to pomieszczenia związane funkcjonalnie z 

pracą magazynu i powinny wchodzić w jego powierzchnię. Dla części biurowej dodatkowo konieczne 

jest zaplanowanie pomieszczenia WC + umywalka które będzie dostępne oprócz pracowników dla 

użytkowników sali konferencyjnej. 

Pytanie 

Prosimy o uzupełnieni struktury zatrudnienia, określenie liczby osób na zmianie z podziałem 

kobiety/mężczyźni. Prosimy o określenie ilości pracowników biurowych. 

Odpowiedź 

Pracowników biurowych na zmianie przewidujemy 12 osób 6 kobiet/ 6 mężczyzn. 

 

Pytanie 



Czy Inwestor dysponuje materiałami wyjściowymi do projektowania tj. warunki techniczne dla 

infrastruktury technicznej, decyzje o lokalizacji zjazdu, badania geotechniczne podłoża gruntowego? 

Odpowiedź 

Inwestor nie dysponuje materiałami wyjściowymi do projektowania zawartymi w pytaniu. 

 

 


