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Białystok, dnia 29-02-2008 
 
 

UCZESTNICY KONKURSU 
na opracowanie koncepcji urb.-arch. 
budynku Biblioteki PB wraz z zagosp.  
terenu u zbiegu ulic: Zwierzynieckiej 
i Świerkowej w Białymstoku. 

 
Zgodnie z wymogami regulaminowymi przesyła się na piśmie odpowiedzi na pytania 

anonimowe do treści Regulaminu konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-
architektonicznej projektu budynku Biblioteki PB wraz z zagospodarowaniem terenu u zbiegu 
ulic: Zwierzynieckiej i Świerkowej w Białymstoku oraz informacje o wprowadzeniu zmian 
w treści Regulaminu konkursu. 

 

1.  W związku z decyzją Zamawiającego o przedłuŜeniu terminu składania prac 
konkursowych na dzień 2 kwietnia 2008 r. wprowadza się następujące zmiany dotyczące 
przebiegu postępowania konkursowego - pkt. 2.2 Regulaminu konkursu przyjmuje 
ostateczne brzmienie: 

 „2.2. Harmonogram konkursu – terminy: 

Ogłoszenie konkursu     - do 10 grudnia 2007 r.  
Składanie wniosków  
o dopuszczenie do udziału w konkursie  - do 18 stycznia 2008 r. do godziny 12:00 
Składanie zapytań  
przez uczestników konkursu    - zgodnie z treścią pkt. 2.5 regulaminu 
Kwalifikacja uczestników   
do udziału w konkursie    - do 5 lutego 2007 r. 
Składanie prac konkursowych   - do 2 kwietnia 2008 r. do godziny 16:00 
Rozstrzygnięcie konkursu   - do 10 kwietnia 2008 r. 
Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu - do 11 kwietnia 2008 r.” 

 
2. W związku ze złoŜoną przez Panią Agnieszkę Dudę rezygnacją z pełnienia obowiązków 

zastępcy Sędziego konkursowego, Zamawiający wykluczył Panią Agnieszkę Dudę ze 
składu Zastępców Sędziów konkursowych powołanych do rozstrzygnięcia konkursu. 
Punkt 2.9 Regulaminu konkursu przyjmuje zatem ostateczne brzmienie: 

„2.9. Skład Sądu Konkursowego 
Sąd Konkursowy jest zespołem pomocniczym Zamawiającego powołanym m.in. do oceny 

spełnienia przez uczestników konkursu wymagań określonych w regulaminie konkursu, oceny 
prac konkursowych oraz wyboru najlepszych prac konkursowych. 

Skład Sądu Konkursowego: 
1. prof. dr hab. arch. Konrad Kucza-Kuczyński – SARP o. Warszawa – Przewodniczący, 
2. mgr inŜ. arch. Stanisław Łapieński-Piechota – SARP o. B-stok – Z-ca Przewodniczącego, 
3. dr inŜ. arch. Jerzy Uścinowicz – SARP o. Białystok – Sędzia Referent, 
4. mgr inŜ. arch. Waldemar Hinc  – SARP o. Warszawa – Sędzia, 
5. dr hab. inŜ. arch. Tomasz Kukawski – Politechnika Białostocka – Sędzia, 
6. dr hab. inŜ. Piotr Radziszewski, prof. nzw. – Politechnika Białostocka – Sędzia, 
7. mgr Barbara Kubiak – Dyrektor Biblioteki PB – Sędzia. 

Zastępcy Sędziów: 
1. mgr inŜ. arch. Marek Tryburski  – SARP o. Białystok, 
2. dr inz. arch. Bartosz Czarnecki  – Politechnika Białostocka, 
3. mgr Michał Karpowicz  – Politechnika Białostocka. 
Rzeczoznawcy z głosem doradczym: 
1. dr Henryk Hollender  – Biblioteka Politechniki Lubelskej. 
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W przypadku odwołania członka lub członków ze składu Sądu Konkursowego z przyczyn, 
o których mowa w art. 17 ustawy PZP lub innych przyczyn uniemoŜliwiających wykonywanie 
funkcji członka Sądu, Zamawiający moŜe powołać, w miejsce odwołanych sędziów, osoby 
będące Zastępcami Sędziów, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy PZP. 

Zamawiający moŜe równieŜ powołać do udziału w obradach Sądu Konkursowego dodatkowe 
osoby, pełniące funkcje rzeczoznawców z głosem doradczym, które nie będą uczestniczyć 
w ostatecznej ocenie prac konkursowych. 

Sekretarz Sądu: mgr inŜ. arch. Bogumił Sawicki.  
Zastępca Sekretarza: mgr inŜ. arch. Joanna Szymborska. 
Sekretarz Sądu i jego Zastępca oraz rzeczoznawcy nie są członkami Sądu Konkursowego.” 
 

3. Inne, nie wymienione powyŜej zmiany Regulaminu konkursu - dotyczące w szczególności 
jego części merytorycznej zawartej w Załącznikach B-1 i B2 - zostały wprowadzone 
w wyniku przesłania do uczestników konkursu odpowiedzi na złoŜone przez nich pytania 
anonimowe (kopia przesłanych odpowiedzi w załączeniu). Wszelkie zmiany Regulaminu 
jakie wynikają z treści udzielonych przez Sąd Konkursowy odpowiedzi na zadane pytania 
anonimowe są wiąŜące dla Zamawiającego i wszystkich uczestników konkursu. 

 

4. W związku ze zamianami jakie zostały wprowadzone w Programie funkcjonalno-
uŜytkowym projektowanego budynku Biblioteki PB (załącznik B-2) - w wyniku odpowiedzi 
na pytania anonimowe - zwiększeniu mogą ulec powierzchnie, niektórych pomieszczeń 
istotnych dla prawidłowego funkcjonowania projektowanego obiektu. W szczególności 
w wyniku odpowiedzi na pytanie anonimowe nr 40 powierzchnia grupy pomieszczeń ozn. 
numerem 4-4 w tabeli załącznika B-2 – ozn. jako „Czytelnie – magazyny z Wolnym 
Dostępem” – wzrosła do 887 m2, z czego: 
− regały typu B - 88 bloków x 1,5 m2 = 132,00 m2,  
− regały typu C - 290 bloków x 1,5m2 = 435,00 m2, 
− powierzchnia - 80 miejsc x 2,00m2 = 160,00 m2, 
− przestrzeń dla bibliotekarzy dziedzinowych - 4 x 15 m2 = 60,00 m2, 
− przestrzeń społeczna, rezerwa = 100,00 m2. 

W ocenie uczestników konkursu moŜe mieć to istotny wpływ na ostateczną wielkość 
powierzchni uŜytkowej brutto projektowanego obiektu. Jednocześnie wprowadzanie tych 
zmian w programie uŜytkowym budynku Biblioteki PB moŜe być bardzo kłopotliwe dla 
uczestników wobec powaŜnego zaawansowania rozpoczętych prac projektowych. 
W związku z powyŜszym na wniosek uczestników konkursu Zamawiający wprowadza się 
zmianę w Regulaminie konkursu polegającą na moŜliwości przekroczenia o 5% 
maksymalnej postulowanej powierzchni uŜytkowej brutto projektowanego budynku. 
Oznacza to, Ŝe ustalenia dotyczące postulowanych powierzchni uŜytkowych oraz uwagi 
nr 1 i 2 do tabeli Załącznika B-2 przyjmują ostateczne brzmienie: 

      „UWAGI: 
1. Postulowana powierzchnia uŜytkowa netto budynku, tj. łączna powierzchnia wszystkich 

pomieszczeń obiektu bez powierzchni słuŜących komunikacji (korytarze, klatki schodowe, 
itp.) oraz powierzchni toalet powinna wynosić 5985 m2 ± 15%. 

2. Ze względu na ustalony przez Zamawiającego koszt inwestycji, o którym mowa w pkt. 3.3 
regulaminu konkursu, maksymalna postulowana powierzchnia uŜytkowa brutto budynku, 
tj. łączna powierzchnia wszystkich pomieszczeń obiektu wraz z powierzchniami słuŜącymi 
komunikacji (korytarze, klatki schodowe, itp.) nie powinna przekroczyć 7875 m2.” 
 
 

Z powaŜaniem: 
 
 

mgr inŜ. arch. Mirosław Siemionow 
Prezes SARP o. Białystok 


