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KONKURS 
architektoniczny na opracowanie projektu koncepcyjnego 
przebudowy kina Kalmar na Regionalne Centrum Kultury 

w Kołobrzegu 
 

Odpowiedzi na pytania 
 
Pytanie 1. 
Czy istnieje mo�liwo�� całkowitego wyburzenia istniej�cego budynku kina? 
Odp: 
W punkcie 23 regulaminu konkursu: „Zamawiaj�cy postuluje jego przebudow� 
(rozbudow�, nadbudow�), nie okre�la jednak�e stopnia tej przebudowy jak równie� 
stopnia wykorzystania istniej�cej substancji, pozostawiaj�c to rozstrzygni�ciom 
konkursowym.” Oznacza to równie�, �e Zamawiaj�cy nie okre�la stopnia 
projektowanych wyburze�. 
 
Pytanie 2. 
Czy istnieje mo�liwo�� usuni�cia pomnika ku czci Armii Radzieckiej? 
Odp: 
Istnieje mo�liwo�� przeniesienia pomnika w inne miejsce. Takie działania nale�y uj�� 
w kosztach inwestycji. 
 
Pytanie 3. 
Czy istnieje wska�nik miejsc postojowych? W jaki sposób nale�y okre�li� wymagan� ilo�� 
miejsc postojowych na terenie działki? 
Odp: 
Ani w studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania miasta Kołobrzeg, ani w 
nieobowi�zuj�cym ju� planie nie wskazano wska�nika miejsc postojowych. Jako 
minimaln� nale�y przyj�� 30 miejsc parkingowych. 
 
Pytanie 4. 
Czy mo�na zaprojektowa� parking podziemny? 
Odp: 
Tak o ile b�dzie to uzasadnione ekonomicznie i b�dzie uwzgl�dniało istniej�ce 
uwarunkowania techniczne, w tym trudne warunki hydrogeologiczne. 
 
Pytanie 5. 
Czy okre�la si� maksymaln� wielko�� powierzchni komunikacyjnych (korytarze, hole, itp.) 
obsługuj�cych zadany program? 
Odp: 
Nie okre�lono maksymalnej wielko�ci powierzchni komunikacyjnych. Obiekt nale�y 
zaprojektowa� pod tym wzgl�dem oszcz�dnie funkcjonalnie i jednocze�nie oszcz�dnie 
ekonomicznie. Zamawiaj�cy okre�lił górn� granic� kosztu inwestycji. 
 
Pytanie 6. 
Czy konieczne jest zaprojektowanie dla obsługi budynku trafostacji wbudowanej lub 
wolnostoj�cej? 
Odp: 



Projekt trafostacji i przył�cza le�y po stronie ZE. Obiekt do tej pory funkcjonował jako 
kinoteatr i dyskoteka. Je�li nowoprojektowany obiekt b�dzie wymagał budowy 
trafostacji co mo�e wynika� z zapotrzebowania mocy i wystawionych warunków przez 
ZE, to koszty te nale�y uj�� w kosztach inwestycji. Zgodnie z prawem energetycznym 
koszty te ustala ZE w oparciu o zapotrzebowaniu na moc, która nie jest obecnie znana. 
Niezale�nie od tego czy b�dzie konieczno�� budowy trafostacji czy te� nie, koszty 
opłaty przył�czeniowej nale�y zaliczy� do kosztów inwestycji. 
 
Pytanie 7. 
Czy planowany ł�czny koszt inwestycji to wielko�� brutto czy netto? 
Odp: 
Netto. 
 
Pytanie 8. 
Czy istnieje inwentaryzacja zieleni? Czy znajduj� si� na działce obj�tej konkursem drzewa 
przeznaczone do całkowitego zachowania? 
Odp: 
Istnieje inwentaryzacja parku z roku 1977, która wymaga aktualizacji. Ka�dorazowa 
wycinka drzew w obszarze parku wymaga uzyskania zgody na wycink�. Nale�y tak 
projektowa� a�eby ograniczy� wycink� drzew do minimum. 
 
Pytanie 9. 
Czy Zamawiaj�cy posiada wszelkie prawa autorskie w tym maj�tkowe Autora budynku 
KALMAR, który ma by� poddany modernizacji? 
Odp: 
Zamawiaj�cy jest w trakcie przejmowania od autora budynku autorskich praw 
maj�tkowych. Autorskie prawa osobiste pozostaj� niezbywalne. 
 
Pytanie 10. 
Jakie działania Zamawiaj�cy przewiduje podj�� w przypadku wszcz�cia przez Autora 
budynku post�powania przewidzianego Regulaminem Izby Architektów przeciw autorowi 
zwyci�skiej koncepcji w przypadku realizacji, o czym mówi zał�czony wzór umowy? 
Odp: 
Zamawiaj�cy nie przewiduje mo�liwo�ci wszcz�cia przez Autora budynku 
post�powania przewidzianego Regulaminem Izby Architektów. Zamawiaj�cy jest w 
stałym kontakcie z Autorem budynku pierwotnego. 
 
Pytanie 11. 
Czy w opisanej wy�ej sytuacji, gdyby Zamawiaj�cy nie posiadał ww praw mo�na w ogóle 
rozwa�a� jakiekolwiek działania modernizacyjne bez nara�ania autora zwyci�skiej koncepcji 
na problemy prawne w przyszło�ci? 
Odp: 
Patrz odpowied� na pytanie 9 i 10. 
 
 
S�dzia referent 
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