Akademia Sztuk Pieknych w Katowicach
Raciborska 37
40-074 Katowice
Katowice dnia: 2008-10-13

Pismo: ASP-DAG-ZP-1-2008/8

ODPOWIEDZ
na zapytania do programu funkcjonalno uzytkowego
Szanowni Panstwo,

Uprzejmie informujemy, iz w dniu 2008-10-06 oraz 2008-10-10 do Zamawiajacego wplynely
pytania do programu funkcjonalno - projektowego konkursu na wykonanie koncepcji
urbanistyczno-architektonicznej dla zadania:
"Budowa miedzy ulicami Raciborska a Koszarowa w Katowicach budynku
dydaktyczno-badawczego i kulturalnego wraz z zagospodarowaniem terenu na otwarty
park form przestrzennych"
Tresc zapytan jest nastepujaca:
Za.I!Ytanie nr 1

L Czy mozliwe jest dokladniejsze sprecyzowanie istoty polaczen funkcjonalnych studia
bluebox z rezyserka i pomieszczeniem foto?
2. Czy mozliwe jest umieszczenie pomieszczen na kondygnacjach innych od sugerowanych?
3. Jakiej wysokosci powinny byc pomieszczenia w zespole Laboratorium Projektowania,
skoro wspomniane jest, ze stanowiska pracy studentów moga znajdowac sie na
antresolach? (laboratorium wspólczesnych technologii projektowania, modelowania i
produkcji Rapie Prototyping oraz modelarnia).
4. Czy sala projekcyjna z zespolu funkcjonalnego multimediów, ma byc jednopoziomowa?
Czy ma byc przeznaczona na konkretna liczbe widzów?
Zapytanie nr 2
5. W czesci opisowej programu funkcjonalno-uzytkowego w punkcie A.5.2. okreslano
lokalizacje poszczególnych pomieszczen na kondygnacjach (parter, posrednia, ostatnia
kondygnacja)\ Czy lokalizacja ta jest obligatoryjna, czy tez moze ulegac zmianie w
zaleznosci od autorskiej koncepcji?
Ponadto Uczestnik konkursu zwraca sie do Zamawiajacego z prosba o proporcjonalne
przesuniecie terminu skladania prac konkursowych.

Stanowisko (wyjasnienia) Zamawiajacego w przedmiotowej kwestii jest nastepujace:

Ad. 1. Studio bluebox powinno byc zlokalizowane na parterze z wejsciem/wjazdem na
zewnatrz umozliwiajacym wniesienie/wwiezienie duzych elementów. Tym samym strefa
wejsciowa z zewnatrz do studia bluebox powinna byc na tyle duza aby umozliwic wjazd do

wewnatrzsamochodemtypu van i rozladowanieduzegosamochodu- typu TIR.
Samo pomieszczenie bluebox powinno miec wysokosc min. 6 m oraz byc oddzielone od
pomieszczenia foto jedynie scinka przesuwna z zamontowanymi w niej drzwiami
umozliwiajacymi komunikacje pomiedzy tymi pomieszczeniami.
Rezyserka powinna byc usytuowana obok bluebox-u z okienkiem umozliwiajacym do niego
wglad.
Odpowiedz na zapytanie 1 Ad. 2.oraz ~tanie

2 Ad.S:

Niektóre z pomieszczen mozna usytuowac na innych kondygnacjach niz te wskazane w
programie funkcjonalno-uzytkowym. Jednak niektóre z nich musza znajdowac sie na
kondygnacjach wskazanych w programie funkcjonalno-uzytkowym. I tak na poziomie
parteru musza byc usytuowane:
-

Pracownietechnologiimalarstwa,

-

Laboratoria modelowania,

-

Pracownia dzialan w przestrzeni,

Bluebox studio, pomieszczenie foto, rezyserka, zaplecze robocze i magazyn studia
blueboxu
-

Archiwum - parter /piwnica.

Ponadto "powierzchnia

uslugowa" powinna znajdowac sie w miejscu sugerowanym w

programie funkcjonalno-uzytkowym,
wyodrebnionym

od

pozostalej

a pokoje goscinne w miejscu mozliwie najbardziej

powierzchni

uzytkowej,

w

sposób

umozliwiajacy

bezkolizyjne funkcjonowanie / korzystanie z pokoi goscinnych i pracowni dydaktycznych.
Takze pracownie malarstwa i rysunku powinny byc usytuowane w miejscu wskazanym

przez Zamawiajacego w programie funkcjonalno-uzytkowym.
Ad.3. Pomieszczenia w zespole Laboratorium Projektowania nie musza miec antresol. Tym
samym pomieszczenia te powinny miec wysokosc zgodna z obowiazujacymi przepisami
prawa oraz normami wymaganymi do pracy i nauki - standardowa wysokosc.
Ad.4. Sala projekcyjna z zespolu funkcjonalnego multimediów ma byc jednopoziomowa z
ukladem podobnym / adekwatnym do sali kinowej, auli, teatru itp., przeznaczona na 50-100
widzów.
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Jednoczesnie informuje, iz ze wzgledu na dluzszy, od przewidywanego i okreslonego w
regulaminie konkursu, okres kwalifikacji wniosków zgloszeniowych Zamawiajacy raz
wydluzyl termin skladania prac konkursowych z 07.11.2008 roku godz. 13:00 do dnia
18.11.2008 roku do godz. 15:00. Kolejne wydluzenie terminu skladania prac nie jest mozliwe
z uwagi na koniecznosc zakonczenia i rozliczenia konkursu w roku biezacym. Tym samym
prace nalezy skladac w budynku ASP w Katowicach przy ul. Koszarowej 17 do dnia
18.11.2008 roku o godz. 15:00.
Do niniejszego pisma Zamawiajacy zalacza mape z naniesiona siatka rzednych
wysokosciowych, która moze dodatkowo Panstwu pomóc w opracowywaniu prac
konkursowych.
Informujemy, ze zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiajacego
zostalo rozeslane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiajacy

~o
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