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Warszawa, 21.07.2022 r. 

 

Dotyczy:  
„Dwuetapowy realizacyjny konkurs architektoniczny na koncepcję nowej siedziby 
Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie” 

 

 

 

WYJAŚNIENIA 5 TREŚCI REGULAMINU KONKURSU  

(PYTANIA 11 do 13) 

 
 
PYTANIE 11.1            
Czy jest określony typ sali konferencyjnej z przeznaczeniem na 400 osób? 
 
ODPOWIEDŹ: 
Organizator przewiduje standardową salę konferencyjną na potrzeby seminariów i konferencji, 
przy czym Organizator przewiduje jej modularność – możliwość podziału na dwie mniejsze sale. 
 
 

PYTANIE 11.2            
Jaki jest charakter pomieszczeń biurowych dla administracji na parterze i czym się one różnią 
od pomieszczeń biurowych na wyższych piętrach? 
 
ODPOWIEDŹ: 
Charakter obu wskazanych pomieszczeń jest taki sam, pomieszczenia te nie różnią się. 
Organizator rozróżnił je wyłącznie ze względu na profil zawodowy pracowników – pracownicy 
administracyjni i naukowcy.  
 
 

PYTANIE 11.3            
Czy cześć pomieszczeń biurowych dla administracji i pomieszczenia biurowe dla pracowników 
pracowni modeli zwierzęcych z parteru, mogą być umieszczone na wyższych piętrach? 
 
ODPOWIEDŹ: 
Pomieszczenia biurowe dla administracji powinny znajdować się możliwie blisko siebie, przy 
czym dopuszczalne jest rozlokowanie ich na wyższych piętrach. Z uwagi na to, że recepcja 
główna  usytuowana będzie na parterze, aby zachować prawidłową współpracę pomiędzy 
recepcją główną a pozostałymi działami administracyjnymi zaleca się usytuowanie pomieszczeń 
dla administracji w sposób zapewniający szybką komunikację i prawidłową logistykę. 
Lokalizacja pomieszczeń biurowych dla pracowników pracowni modeli zwierzęcych powinna 
być ściśle powiązana z lokalizacją odpowiedniej pracowni modeli zwierzęcych (możliwie jak 
najbliżej). 
 

 
PYTANIE 11.4            
Czym różni się proponowana funkcja jadalni od bufetu? Czy jadalnia jest miejscem konsumpcji 
z małym aneksem kuchennym wyłącznie dla pracowników? Czy może jadalnia jest częścią 
proponowanego bufetu? Czy istnieje możliwość przeniesienia tych funkcji na wyższe 
kondygnacje? 
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ODPOWIEDŹ: 
Przez jadalnie Organizator konkursu rozumie miejsce konsumpcji wyłącznie dla pracowników 
Instytutu, wyposażone w mały aneks kuchenny. Organizator dopuszcza możliwość 
przeniesienia tej funkcji na wyższe kondygnacje. Bufet natomiast to niezależne pomieszczenie 
w którym są przygotowywane i sprzedawane  posiłki, przy którym powinno znajdować się 
miejsce do ich spożycia. 
 
 

PYTANIE 11. 5            
Czy dopuszcza się wykonanie wizualizacji jako wymagane szkice/rysunki obrazujące bryłę? 
Jeśli nie, czy można dołączyć wizualizacje jako rysunki dodatkowe? 
 
ODPOWIEDŹ: 
Dopuszcza się wykonanie wizualizacji jako wymagane szkice/rysunki obrazujące bryłę budynku. 
 

 
PYTANIE 12            
Uprzejmie proszę o możliwie pilne udostępnienie Porozumienia nr U17/2020 z dnia 25 
listopada 2020 wraz załącznikami. 
 
ODPOWIEDŹ: 
Organizator konkursu udostępni niezwłocznie wnioskowany dokument na stronie internetowej 
Konkursu. 
 

 
PYTANIE 13.1            
Czy biura mają mieć określoną liczbę osób na pomieszczenie czy ma to być biuro typu open 
space? 
 
ODPOWIEDŹ: 
Organizator konkursu nie przewiduje miejsc typu open space. Pokoje biurowe są przewidziane 
dla maksymalnie 6 pracowników. Organizator wymaga przewidzenia oddzielnych pomieszczeń 
dla kierowników działów i laboratoriów do celów np. prowadzenia rozmów z pracownikami.  
 
 
PYTANIE 13.2            
Czy pomieszczenia hodowli komórkowych itp. mają być powiązane funkcjonalnie, czy 
przypisane po jednym do każdego laboratorium? 
 
ODPOWIEDŹ: 
Pomieszczenia hodowli komórkowych powinny być przypisane po jednym do każdego 
laboratorium, bez konieczności powiązań funkcjonalnych. 
 
 
PYTANIE 13.3            
Czy pracownie planowane na parterze wymagają światła dziennego? 
 
ODPOWIEDŹ: 
Pracownie planowane na parterze nie wymagają światła dziennego. 
 
 
PYTANIE 13.4            
Czy możliwa jest zmiana lokalizacji pracowni z parteru na wyższe piętro? 
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ODPOWIEDŹ: 
Organizator nie wyraża zgody na zmianę lokalizacji pracowni z parteru na wyższe piętro. 
 
 
PYTANIE 13.5            
Czy specjalistyczne pracownie aparaturowe potrzebują doświetlenia światłem dziennym? 
 
ODPOWIEDŹ: 
Planowane na parterze specjalistyczne pracownie aparaturowe nie wymagają światła 
dziennego. 
 
 

 

……………..……………………………………………………… 

Rafał Mroczkowski 
Sekretarz Konkursu 

 


