REGULAMIN KONKURSU NA WYKONANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ
GŁÓWNEGO GMACHU MUZEUM ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH

ODPOWIEDZI NA PYTANIA – ZESTAW IV (16.02.2007r):
wersja polska – wersja angielska

Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część Regulaminu Konkursu.

IV/1. Dotyczy punktu 3) rozdziału 4.10.2 (zał. graficzny nr 5):
Jak dokładnie przebiega określona w tym punkcie „ linia nr II a” – nieoznaczona na
ww. załączniku graficznym?
Na przekazanym załączniku graficznym nr 5 „linia nr IIa” jest warstwą niewidoczną (omyłka
edycyjna). W załączniku do odpowiedzi przesyłamy wersję załącznika graficznego nr 5
edycja luty 2007 oraz nr 5’ powiększenie w skali 1:500 edycja luty 2007.


IV/2. Dotyczy powierzchni zadanej do zaprojektowania:
W zestawieniu powierzchni Nowego Gmachu Muzeum Śląskiego w Katowicach
część 1 i 2, rzeczywista suma poszczególnych powierzchni składających się na
pozycję „ ekspozycje stałe” wynosi faktycznie:
1450 + 500+ 500+ 950+ 450+ 450 = 4 300 m2
i nie odpowiada podanej wielkości = 3 720 m2. Jest to różnica 580 m2. Jakie
powierzchnie przyjąć zatem do projektowania ?
Kondygnację 2 w części 1 i 2 należy zaprojektować z pominięciem działu plastyka
nieprofesjonalna. Na komunikację należy przeznaczyć ok. 850 m2.
Program 2 kondygnacji 1 i 2 części
Sale stałych ekspozycji  1450 + 500 + 500 + 950 + 450 = 3850 m2
Komunikacja
850 m2
Pokój opiekunów ekspozycji
20 m2
Sanitariaty
100 m2
Razem
4820 m2


IV/3. Dotyczy załącznika graficznego nr 3:
Zamieszczona na tym załączniku (oznacz. kolorem niebieskim) orientacyjna rzędna
w bezpośrednim sąsiedztwie lewego dolnego narożnika obszaru opracowania
wynosi 264,00 (jest to mniej więcej poziom Al. Roździeńskiego o ok. 45 m niżej !)
Czy Zamawiający lub władze miasta przewidują aż tak dalece posunięte obniżenie
terenu na zachód od przedmiotowego opracowania?
W warunkach konkursowych na załączniku graficznym podano kolorem niebieskim rzędne,
które z punktu widzenia ekspozycji Gmachu Głównego Nowego Muzeum Śląskiego wydają
się optymalne. Rzędna ta związana jest również z ewentualnym utrzymaniem rezerwy
terenowej wzdłuż południowej granicy kwartału muzeów.
W pracy konkursowej należy brać pod uwagę możliwość tak znacznego obniżenia terenu
wzdłuż południowej granicy obszaru objętego konkursem. O tym czy na zachód od
przedmiotowego opracowania nastąpi również obniżenie terenu konkurs nie rozstrzyga,
może natomiast dać istotne przesłanki do takich decyzji.
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