
PYTANIA I ODPOWIEDZI 

Pytanie nr 1: 
W punkcie III.1.a. Regulaminu dot. warunków uczestnictwa w konkursie widnieje zapis, że w 
skład zespołu autorskiego wchodzić musi przynajmniej architekt z uprawnieniami do 
projektowania bez ograniczeń, który wykonał jedną usługę polegającą na koordynacji 
dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem NA dot. budowy budynku użyteczności 
publicznej o pow. zabudowy min. 2000 m², która zakończyła się sfinalizowaniem budowy i 
uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie w ciągu ostatnich 10 lat 
(załącznik nr 3). Z treści załącznika nr 3 wynika, że odnosi się on do doświadczenia 
uczestnika konkursu, a nie do osoby architekta. Proszę o wyjaśnienie, kto powinien posiadać 
wymagane doświadczenie, uczestnik konkursu czy architekt, którym ten uczestnik 
dysponuje? 

Odpowiedź: 
Zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu, punkt III.1.a), określone są warunki jakie musi 
spełniać przynajmniej jedna osoba wchodząca w skład zespołu autorskiego. Osoba ta musi 
być wykazana imiennie w "Zgłoszeniu udziału w konkursie" (załącznik nr 1) i w "Karcie 
Identyfikacyjnej Uczestnika konkursu" (załącznik nr 7). W przypadku gdy uczestnictwo tej 
osoby w składzie zespołu autorskiego wynika ze "Zobowiązania do udostępnienia zasobów", 
osoba ta powinna być wykazana imiennie również w ww. zobowiązaniu (załącznik nr 3). 

 
Pytanie nr 2: 
Czy załącznik 4a składa się wraz z pracą konkursową czy z wnioskiem? W załączniku jest 
treść: "praca zgłoszona do konkursu...", a w regulaminie jest mowa o tym, żeby złożyć 
załącznik z wnioskiem. 

Odpowiedź: 
Załącznik 4a stanowi część wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie. Należy go 
dołączyć do wniosku. 

 
Pytanie nr 3: 
Kiedy należy złożyć załącznik 4? 

Odpowiedź: 
Załącznik nr 4 dotyczy tylko zwycięzcy konkursu i ma być złożony przed wypłaceniem 
nagród i przed zaproszeniem zwycięzcy do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki 
przewidziane w art. 67 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 111 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP. 

 
Pytanie nr 4: 
Uczestnikiem konkursu jest biuro projektowe, a nie architekt, który spełnia wymagania 
konkursu. Architekt wykonał projekt referencyjny w ramach biura projektowego i na biuro 
wystawione są referencje. Czy będzie to wystarczający dokument na potwierdzenie 
spełnienia warunku doświadczenia? 

Odpowiedź: 
Zgodnie z Regulaminem "Zamawiający uzna, że warunek został spełniony w tym zakresie, 
jeżeli Uczestnik konkursu wykaże, że w skład zespołu autorskiego wchodzi 
przynajmniej jedna osoba przeznaczona do realizacji zamówienia (...) oraz, że osoba ta 
wykonała co najmniej jedną usługę polegającą na koordynacji wykonania jako autor lub 
współautor dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem dla niej nadzoru autorskiego 



dotyczącą budowy budynku użyteczności publicznej o powierzchni zabudowy minimum 2000 
m², która zakończyła się sfinalizowaniem budowy i uzyskaniem prawomocnej decyzji 
pozwolenia na użytkowanie w ciągu ostatnich 10 lat". Jeżeli referencje wystawione są na 
biuro projektowe, należy do nich dołączyć oświadczenie architekta, że w pracach nad 
budynkiem, którego referencje dotyczą był on autorem lub współautorem dokumentacji 
projektowej. 

 
Pytanie nr 5: 
W związku z niesprecyzowaniem w Regulaminie wymagań co do członków zespołu 
projektowego czy wypełnienie tabeli "wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji 
zamówienia" jest obowiązkowe czy też wystarczy wskazać jedynie architekta? 

Odpowiedź: 
Zgodnie z treścią załącznika nr 1 (Zgłoszenie udziału w konkursie) należy podać członków 
zespołu autorskiego, z których przynajmniej jedna osoba powinna posiadać aktualne 
uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń i być 
członkiem Izby Architektów RP, a przypadku osób spoza terenu Rzeczypospolitej Polskiej - 
posiadać właściwe aktualne uprawnienia dla danego państwa i spełniać warunki wskazane w 
odpowiedzi nr 4. Podstawą weryfikacji czy zespół składający pracę konkursową został 
zakwalifikowany do udziału w konkursie jest tylko i wyłącznie osoba architekta wykazana 
jako spełniająca wymagania określone w punkcie III.1.a) regulaminu konkursu i wykazana w 
zał. nr 1 i zał. nr 7. 

 
Pytanie nr 6: 
W przypadku spółek cywilnych zaświadczenia o niezaleganiu z ZUS, US oraz informacja z 
Krajowego Rejestru Karnego mają dotyczyć każdego ze wspólników osobno czy spółki? 

Odpowiedź: 
Należy dołączyć zaświadczenia o niezaleganiu z ZUS, US oraz informację z Krajowego 
Rejestru Karnego osobno dla każdego ze wspólników. 

 
Pytanie nr 7: 
Czy w związku z ogłoszonym konkursem i określonymi warunkami uczestnictwa w rozdziale 
III, możliwe jest przedłożenia dokumentów, o których mowa w rozdz. III ust. 4 pkt g) - j) nie 
na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, ale dopiero po 
rozstrzygnięciu konkursu. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie dokumentów potwierdzających udział w 
postępowaniu, o których mowa w rozdziale III ust. 4 pkt. g) – j) Regulaminu konkursu po 
rozstrzygnięciu konkursu. Wskazane powyżej dokumenty należy złożyć wraz z wnioskiem do 
udziału w konkursie 

 
Pytanie nr 8: 
Czy Zamawiający może odstąpić od wymogu załączenia do wniosku o dopuszczenie do 
udziału w konkursie zaświadczeń zus, us i krk?. Czy Zamawiający może żądać tych 
zaświadczeń dopiero po dopuszczeniu do udziału w konkursie? 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oświadczeń woli w zakresie wymienionych w 



pytaniu zaświadczeń. Zamawiający wymaga aby Uczestnik konkursu do wniosku do udziału 
w konkursie złożył stosowne oświadczenia zgodnie z rozdziałem III ust. 4 pkt. 

 
Pytanie nr 9: 
Jeżeli chcemy przystąpić do konkursu w formie konsorcjum jako firma zagraniczna + 3 osoby 
fizyczne z Polski. Jedna osoba z Polski będzie przedstawicielem upoważnionym do 
składania dokumentów. Jak zadeklarować udział konsorcjum w konkursie? 

Odpowiedź: 
W przypadku konsorcjum należy wyznaczyć lidera konsorcjum i partnera konsorcjum. Lider 
konsorcjum i partner konsorcjum muszą upoważnić osobę do występowania w ich imieniu 
poprzez złożenie stosownego pełnomocnictwa. Zgodnie z art. 23 ust. 2 Pzp w przypadku gdy 
wykonawcy zdecydują się na wspólny udział w postępowaniu przetargowym, muszą określić 
swojego reprezentanta. Oznacza to, że w ofercie powinni przedłożyć zamawiającemu 
dokument, z którego wynika, kto oraz w jakim zakresie reprezentuje daną grupę 
wykonawców. 
Z art. 23 ust. 3 Pzp wynika, iż do każdego z osobna podmiotu wchodzącego w skład 
konsorcjum stosuje się przepisy dotyczące wykonawcy. Innymi słowy, każdy z członków 
konsorcjum oddzielnie musi wykazać brak podstaw wykluczenia z postępowania. 

 
Pytanie nr 9a: 
Załącznik nr 1. 

• W jaki sposób wpisać nazwę firmy? Nazwa firmy zagranicznej + nazwa grupy 
polskiej? 

• w tabelce zakres wykonywanych czynności - wpisać "przygotowanie koncepcji"? 

• w tabelce podstawa dysponowania osobą ? co należy wpisać "współpraca"? 

Odpowiedź: 

• wpisać lidera i partnera konsorcjum 

• wpisać branże 

• należy określić formę współpracy (np. umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa 
zlecenie, umowa- konsorcjum, zobowiązanie do udostepnienia zasobów itp.) 

 
Pytanie nr 9b: 
Załącznik nr 2. 

• każdy z uczestników konkursu musi podpisać oświadczenie czy robi to pełnomocnik? 

Odpowiedź: 

• każdy uczestnik konkursu musi składać je osobno 

 
Pytanie nr 9c: 
Załącznik nr 3. 
Jeśli projekty uzupełniane w oświadczeniu zostały wykonane za granicą, jaką formę muszą 
mieć dokumenty, które potwierdzają "należycie wykonane zamówienia"?. 



Odpowiedź: 

• zgodnie z załącznikiem nr 3 dowodami są referencje bądź inne dokumenty, 
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z 
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie 
uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. W przypadku dokumentów w języku 
obcym należy dołączyć ich tłumaczenie. 

 
Pytanie nr 9d: 
Pełnomocnictwo 
Czy istnieje wzór dokumentu, który uznają państwo za pełnomocnictwo?  

Odpowiedź: 
Nie ma wzoru pełnomocnictwa. 

 
Pytanie nr 9e: 
Czy każdy z uczestników musi dostarczyć wymienione w podpunktach III.4.g-k dokumenty? 
Czy wystarczy, że zrobi to osoba posiadająca uprawnienia?. Co wypełnia osoba z 
zagranicy?. 

Odpowiedź: 

• dokumenty składane przez podmioty zagraniczne należy złożyć zgodnie z 
Regulaminem (Rozdział III punkt 9). 

• każdy uczestnik składa je osobno. 

• dokument wymieniony w punkcie 1k należy napisać. 

 
Pytanie nr 10: 
Czy dokumenty muszą być złożone jako oryginały czy istnieje możliwość wysłania skanów, a 
oryginały mogą być najwyżej wykazane w późniejszym etapie do wglądu? 

Odpowiedź: 
Oświadczenia i karta zgłoszenia w formie oryginału. Pozostałe dokumenty w formie oryginału 
lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez uczestnika konkursu lub osobę 
upoważnioną do jego reprezentowania. Pełnomocnictwo w formie oryginału lub odpisu 
pełnomocnictwa sporządzonego przez notariusza. 

 
Pytanie nr 11: 
Czy w przypadku spółki z o.o. zaświadczenia z US, ZUS oraz KRK dotyczą tylko spółki ? Co 
w przypadku, kiedy spółka nie ma na stałe zatrudnionej osoby na umowę o pracę? W tym 
przypadku nie powstaje stosunek zobowiązaniowy wobec ZUS. 

Odpowiedź: 
Katalog dokumentów jaki powinien zostać załączony do wniosku o dopuszczenie do udziału 
w konkursie określony został w pkt. III Regulaminu Konkursu. 

 
Pytanie nr 12: 
Dzień dobry, Szanowni Państwo, 



Ze względu na sytuację epidemiologiczną oraz związane z nią wydłużenie procedur 
administracyjnych, czy zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz Krajowego Rejestru 
Karnego można uzupełnić w późniejszym terminie? Jednocześnie chcielibyśmy zapytać 
również, czy w przypadku gdy nasza firma nie ma stałej umowy o pracę a w związku z tym 
nie występują zobowiązania wobec ZUS, możemy napisać jedynie oświadczenie o braku 
występowania takich zobowiązań? 

Odpowiedź: 
Wszystkie dokumenty, o których mowa w pkt. III Regulaminu Konkursu należy załączyć do 
wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie. Jednocześnie informujemy, że nie 
wyrażamy zgody na załączenie do wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie 
oświadczeń na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w konkursie określonych w pkt. 
III Regulaminu Konkursu. 

 
Pytanie nr 13: 
Czy oba urzędy powinny być zaprojektowane jako dwa oddzielne budynki? Jeśli tak, czy 
powinny być połączone funkcjonalnie (łącznik nad- lub podziemny)?. 

Odpowiedź: 
Ostateczną decyzję co do formy budynku pozostawiamy Wykonawcy koncepcji. 

 
Pytanie nr 14: 
Jeśli urzędy miałyby być zaprojektowane jako oddzielne budynki to czy powinny być 
zlokalizowane na jednej czy też dwóch działkach wskazanych w warunkach konkursu?. 

Odpowiedź: 
Ostateczna decyzja co do sposobu rozmieszczenia budynków powinna wynikać z analiz 
własnych Wykonawcy koncepcji z zastrzeżeniem że winny być spełnione warunki określone 
w Uchwale Nr XXXVII/584/08 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 25 czerwca 2008 r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Gorzowa Wlkp. w rejonie ulic: Zielona, Grobla i Wał Okrężny stanowiącej załącznik Nr 12 do 
regulaminu konkursu. 

 
Pytanie nr 15: 
W p. 2.1.b podano minimalną powierzchnię parkingu. Czy jest możliwe podanie minimalnej 
ilości miejsc parkingowych? Czy powinny być one rozdzielone na dwa parkingi oddzielne dla 
urzędów będących tematem konkursu?. 

Odpowiedź: 
W programie funkcjonalno-użytkowym określono iż planowana ilość etatów wyniesie 350, 
planując miejsca parkingowe należy uwzględnić planowaną ilość etatów jak również miejsca 
parkingowe dla petentów Urzędu Skarbowego oraz Lubuskiego Urzędu Celno –Skarbowego. 
Ewentualne rozdzielenie parkingów jak i sposób zagospodarowania terenu pozostawiamy 
Wykonawcy koncepcji z zastrzeżeniem że winny być spełnione warunki określone w 
Uchwale Nr XXXVII/584/08 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 25 czerwca 2008 r. w 
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa 
Wlkp. w rejonie ulic: Zielona, Grobla i Wał Okrężny stanowiącej załącznik Nr 12 do 
regulaminu konkursu. 

 



Pytanie nr 16: 
W p. 2.1.e podano powierzchnię ogółem – czy chodzi o sumę powierzchni użytkowych czy 
też powierzchnię całkowitą (w obrysie ścian zewn. wszystkich kondygnacji)?. 
W Załączniku nr. 9.1. nie podano powierzchni wielu pomieszczeń – czy należy je podać wg. 
własnej koncepcji? Nie uwzględniono także powierzchni komunikacji, halli wejściowych, 
sanitariatów i pomieszczeń technicznych (wentylatornie, przyłącza wody, energii elektr. 
węzła c.o. itp.) – czy ich wielkość ma być zależna od autora pracy konkursowej?. 

Odpowiedź: 
Powierzchnia ogółem – jest to powierzchnia netto na podstawie normy PN-ISO 9836 
„Własności użytkowe w budownictwie”, brakujące powierzchnie pomieszczeń, powierzchnie 
komunikacji, hali wejściowych itp. są zależne od autora pracy konkursowej, muszą być 
zgodne z obowiązującymi warunkami technicznymi i przepisami ogólnobudowlanymi. 

 
Pytanie nr 17: 
W p.2.1 ustalono, że koszt budynku powinien wynikać z „średnich cen rynkowych”. Czy 
można prosić o podanie takowych dla Gorzowa Wielkopolskiego? 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dysponuje aktualnymi „średnimi cenami rynkowymi” dla Gorzowa Wlkp. 
Pozyskanie takich cen pozostawiamy w gestii Wykonawcy pracy konkursowej. 

 
Pytanie nr 18: 
Czy ze względu na stosunkowo wysoki poziom wody gruntowej (-2.2m / - 3.2m ppt) 
preferowane jest niewykonywanie kondygnacji podziemnej? 

Odpowiedź: 
Zamawiający preferuje niewykonywanie kondygnacji podziemnej. 

 
Pytanie nr 19: 
Czy załącznik nr. 18 „istotne warunki umowy” dopuszcza możliwość ich negocjacji w 
przypadku uzyskania przez konkurującego 1 nagrody? 

Odpowiedź: 
Załącznik nr 18 określa, które zapisy Istotnych Postanowień Umownych nie będą podlegały 
negocjacjom z Wykonawcą i zmianom na etapie negocjacji treści Umowy, w zależności od 
zaznaczenia czy w całości, czy w części. 

 
Pytanie nr 20: 
zy powierzchnia zabudowy określona w załączniku nr 9 – Program funkcjonalny jest 
powierzchnią rozumianą według definicji w obowiązującym miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego: rozdział 1, par. 2, pkt 4 czy należy stosować definicję 
zawartą w polskiej normie (PN-ISO 9836: 1997)? Rozbieżność zachodzi w uwzględnieniu 
(lub nie) wyniesionego ponad poziom terenu dachu garażu, na którym urządzone są 
nasadzenia zieleni. 

Odpowiedź: 
Powierzchnię określoną w Programie funkcjonalnym należy rozumieć jako powierzchnię 
zdefiniowaną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 



 
Pytanie nr 21: 
W załączniku nr 9 – Program funkcjonalny, podana jest minimalna powierzchnia parkingów – 
8.000 m². Czy do tej powierzchni oprócz miejsc postojowych i dróg wewnętrznych zaliczamy 
także powierzchnie utwardzonych dojść pieszych, terenów zieleni rozdzielających miejsca 
postojowe. Czy podana minimalna powierzchnia parkingów dotyczy miejsc postojowych 
obejmuje zarówno parkingi związane z projektowanymi budynkami i parkingi 
ogólnodostępne? Czy są określone wymagania ilości miejsc postojowych związanych z 
projektowanym budynkiem lub budynkami? 

Odpowiedź: 
W określonej w programie funkcjonalnym powierzchni parkingu należy uwzględnić wszystkie 
elementy niezbędne do jego funkcjonowania. Podana minimalna powierzchnia parkingów 
dotyczy wszystkich miejsc postojowych. W programie funkcjonalnym określono iż planowana 
ilość etatów wyniesie 350, planując miejsca parkingowe należy uwzględnić planowaną ilość 
etatów jak również miejsca parkingowe dla petentów Urzędu Skarbowego oraz Lubuskiego 
Urzędu Celno –Skarbowego. Ewentualne rozdzielenie parkingów jak i sposób 
zagospodarowania terenu pozostawiamy Wykonawcy koncepcji z zastrzeżeniem że winny 
być spełnione warunki określone w Uchwale Nr XXXVII/584/08 RADY MIASTA GORZOWA 
WLKP. z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. 

 
Pytanie nr 22: 
Zał. 9.1 Wykaz pomieszczeń. Przewidziane jest 350 etatów. W tabelce nie uwzględniony jest 
etat dla sekretariatu (wiersz D49), czy jest to błąd? 

Odpowiedź: 
Etat dotyczący sekretariatu został ujęty w wierszu D50. 

 
Pytanie nr 23: 
Czy dopuszczają Państwo parking podziemny na działce UP? 

Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia Wykonawcy wybór w zakresie sposobu zaprojektowania parkingu. 
Jednocześnie zgodnie z odpowiedzią na pytanie 18 przypominamy, że Zamawiający 
preferuje niewykonywanie kondygnacji podziemnej. 

 
Pytanie nr 24: 
W związku z przesunięciem przez Zamawiającego terminu zawiadomienia o dopuszczeniu 
do udziału w konkursie, a także obecną sytuację epidemiologiczną stwarzającą liczne 
bieżące problemy operacyjne dla podmiotów prywatnych świadczących usługi ( w tym 
architektoniczne) zwracam się z prośbą o przedłużenie terminu składania prac 
konkursowych. Mając na uwadze zbliżający się okres świąteczny proponujemy ustalenie 
terminu na dzień 02.01.2021r. Przesunięcie terminu bez wątpienia wpłynie na podniesienie 
poziomu opracowań konkursowych, nie wpływając realnie na harmonogram realizacji całości 
inwestycji. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania prac konkursowych. 
Zamawiający jako jednostka budżetowa zobowiązany jest do rozliczenia wydatków 
związanych z konkursem w bieżącym roku budżetowym. 



 
Pytanie nr 25: 
Jaki urząd obsługuje Archiwum Zakładowe ( komórka B74. Zał. Nr 9.1 Wykaz pomieszczeń) 
Urząd Skarbowy, czy Lubuski Urząd Celno-Skarbowy w Gorzowie Wlkp.? 

Odpowiedź: 
Archiwum Zakładowe obsługuje Urząd Skarbowy w Gorzowie Wlkp. 

 
Pytanie nr 26: 
Czy Urząd Skarbowy powinien posiadać (nie wymienioną w programie) Salę Obsługi 
Podatników (w przypadku rozdzielenia Urzędu Skarbowego od Urzędu Celno-Skarbowego)? 

Odpowiedź: 
Tak Urząd Skarbowy powinien posiadać Salę Obsługi Podatników. Informację nt. Sali obsługi 
zawiera załącznik 9.1 komórka B59. Przy czym niezależnie od tego Urząd Skarbowy i 
Lubuski Urząd Celno-Skarbowy w Gorzowie Wlkp. powinny posiadać wspólną salę obsług. 

 
Pytanie nr 27: 
Czy w. wym. Sala dla US może być połączona z Salą Obsługi Podatnika Urzędu Celno-
Skarbowego w przypadku połączenia obu Urzędów w jednym budynku? 

Odpowiedź: 
Tak, powinna być. 

 
Pytanie nr 28: 
W przypadku zlokalizowania obu Urzędów w jednym budynku czy powinny być one fizycznie 
rozdzielone czy też umożliwiać połączenia komunikacyjne (piony komunikacji, korytarze, 
wspólne pomieszczenia techniczne, socjalne itp.)? 

Odpowiedź: 
Dopuszcza się wspólne połączenia komunikacyjne obu urzędów, z uwzględnieniem systemu 
kontroli dostępu do poszczególnych części budynku. 

 
Pytanie nr 29: 
Czy teren całości inwestycji powinien być ogrodzony bądź tylko jakaś jego część (wyłączona 
ze swobodnego dostępu z zewnątrz)? 

Odpowiedź: 
Ogrodzone powinny zostać części inwestycji wskazane w zał. 9.1 (patrz. Kolumna uwagi). 

 
Pytanie nr 30: 
W Zał. nr 9.1 w zespole pomieszczeń SZNK Pion Kontroli w SKI Dział Identyfikacji i 
Weryfikacji Poprawności Rejestracji Podatników wymieniono Archiwum podręczne / 
pomieszczenia podręczne o powierzchni 160 m². Wszystkie inne pomieszczenia tego typu w 
innych działach są dużo mniejsze (rząd wielkości 10-20 m²). Czy nie nastąpiła pomyłka w 
określeniu tak dużej powierzchni tego pomieszczenia? 



Odpowiedź: 
Wielkość pomieszczenia ma wynosić ok. 160m² 

 
Pytanie nr 31: 
Zamawiający wskazuje, że należy zaprojektować parking dla działu egzekucji o pow. 120 m². 
Czy ma być zadaszony oraz czy powinien być w bezpośrednim sąsiedztwie budynku? Także 
wymieniony garaż na 4 samochody - czy powinien być zlokalizowany wewnątrz budynku? 

Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia Wykonawcy wybór w zakresie sposobu zaprojektowania miejsc 
parkingowych dla działu egzekucji, przy czym teren musi być co najmniej ogrodzony. W 
przypadku garaży Zamawiający pozostawia wybór, co do ich lokalizacji. Mogą być 
wolnostojące.  

 
Pytanie nr 32: 
W tytule Konkursu znajduje się zapis o opracowaniu koncepcji budynku wraz z 
ukształtowaniem bezpośredniego otoczenia urbanistycznego. Co oznacza określenie 
„bezpośrednie otoczenie urbanistyczne”? Czy jest ono tożsame z „obszarem otoczenia 
urbanistycznego” czy z „obszarem opracowania” wskazanymi w załączniku nr 14? Czy 
projekt ma wykraczać poza podany „obszar opracowania”? Proszę o sprecyzowanie zakresu 
terenu, który obejmować ma projekt. 

Odpowiedź: 
Wskazany w załączniku nr 14 obszar zagospodarowania (oznaczenie kolorem czerwonym) 
to teren znajdujący się w dyspozycji Zamawiającego, na którym powinny znaleźć się obiekty 
Urzędu Skarbowego oraz Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego, a także obiekty 
towarzyszące instytucjom takie jak parkingi, garaże place etc. Zagospodarowanie tego 
terenu w całości jest obligatoryjne. Natomiast obszar otoczenia urbanistycznego (oznaczenie 
w załączniku kolorem zielonym), to objęty miejscowym planem zagospodarowania obszar, 
którego opracowanie w pracy konkursowej może być zarówno zawężone, jak i potraktowane 
w sposób schematyczny – blokowy. Zamawiający oczekuje jedynie określenia kontekstu 
urbanistycznego. Zakres i sposób tego określenia pozostawia się w gestii uczestników 
konkursu. 

 
Pytanie nr 33: 
Zgodnie z punktem 2 w Rozdziale I „Cel i Przedmiot Konkursu”, przedmiotem konkursu jest 
opracowanie koncepcji na działkach gruntu nr 352/1, 352/3, 1857/3, 1857/4, 1857/8. 
Jednocześnie w zakresie pojawiają się sformułowania: „uporządkowania zabudowy i 
wskazania terenów podlegających przebudowie z ujęciem sposobu ich przeprowadzenia” 
oraz „usprawnienia lub przekształcenia układu komunikacyjnego (…)”. Na podanych 
działkach nie ma obecnie zabudowy czy układu komunikacyjnego. Czy działania te dotyczą 
terenu na wymienionych działkach czy poza obszarem opracowania? Proszę o 
sprecyzowanie zakresu terenu, który obejmować ma projekt. 

Odpowiedź: 
W ramach zadania konkursowego oprócz opracowania koncepcji na działkach gruntu nr 
352/1, 352/3, 1857/3, 1857/4, 1857/8, Zamawiający oczekuje określenia kontekstu 
urbanistycznego dla planowanej inwestycji. Teren opisany w załączniku nr 14 jako obszar 
zagospodarowania (oznaczenie kolorem czerwonym) to teren inwestycji, natomiast obszar 
otoczenia urbanistycznego (oznaczenie w załączniku kolorem zielonym), to objęty 
miejscowym planem zagospodarowania obszar, którego opracowanie w pracy konkursowej 



może być zarówno zawężone, jak i potraktowane w sposób schematyczny – blokowy. To dla 
tego terenu Zamawiający oczekuje propozycji schematycznego ukształtowania zabudowy lub 
układu komunikacyjnego, porządkującego sąsiedni teren w kontekście przyjętych rozwiązań 
projektowych oraz zapisów obowiązującego planu miejscowego. Zakres i sposób 
przedstawienia tej części opracowania pozostawia się w gestii uczestników konkursu. 
Jednocześnie informujemy, że poza działkami gruntu nr 352/1, 352/3, 1857/3, 1857/4, 
1857/8, na których realizowana będzie inwestycja dla których zapisy w Miejscowym Planie 
Zagospodarowania Przestrzennego są nienaruszalne, miasto dopuszcza możliwość zmiany 
w MPZP na pozostałym terenie. 

 
Pytanie nr 34: 
Jakie są plany miasta dotyczące „obszaru otoczenia urbanistycznego” czyli dzielnicy 
Zawarcie? Czy będzie w najbliższych latach realizowana przewidziana w Miejscowym Planie 
Zagospodarowania Przestrzennego kwartałowa zabudowa mieszkaniowa o wysokości 5 
kondygnacji oraz towarzyszący jej nowy układ drogowy? Są to kluczowe informacje 
potrzebne do podjęcia decyzji projektowych, jako że jednym z kryteriów oceny jest 
wkomponowanie budynku w tkankę miejską. 

Odpowiedź: 
Większość działek w obszarze otoczenia urbanistycznego to działki prywatne – obecnie brak 
jest informacji o planowanych inwestycjach w tym zakresie. Zamawiający liczy na to, że 
realizacja tak znaczących obiektów jakimi są siedziby Urzędu Skarbowego oraz Lubuskiego 
Urzędu Celno-Skarbowego w tym rejonie miasta pobudzi koniunkturę budowlaną. Miasto 
Gorzów Wlkp. w chwili rozpoczęcia inwestycji będzie uczestniczyć w realizacji infrastruktury 
drogowej i technicznej. Jednocześnie informujemy, że poza działkami gruntu nr 352/1, 352/3, 
1857/3, 1857/4, 1857/8, na których realizowana będzie inwestycja, dla których zapisy w 
Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego są nienaruszalne, miasto dopuszcza 
możliwość zmiany w MPZP na pozostałym terenie. 

 
Pytanie nr 35: 
Według regulaminu, jednym z kryteriów oceny jest wkomponowanie budynku w tkankę 
miejską. Czy ocenie będzie podlegać przede wszystkim wkomponowanie budynku w 
istniejący kontekst czy zupełnie odmienny kontekst przewidziany w MPZP (nowy układ 
drogowy, wysoka zabudowa kwartałowa mieszkaniowa, plac od strony Warty)? 

Odpowiedź: 
Zamawiający oczekuje wkomponowania budynku/ów w nowy kontekst. 

 
Pytanie nr 36: 
Budynki istniejące w bezpośrednim otoczeniu obszaru opracowania są niezgodne z 
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego z 2008 r. Mowa m.in. o budynku 
Klubu Sportowego Admira, budynku hurtowni znajdującym się na działkach 346/29, 346/30 i 
346/31 oraz budynku mieszkalnym przy ul. Wał Okrężny. Klub Sportowy Admira stoi w 
miejscu planowanego wg MPZP placu i może przysłaniać projektowany budynek. Budynek 
hurtowni stoi w miejscu planowanej wg MPZP drogi dojazdowej KDD5. Czy projekt ma 
zakładać wyburzenie tych budynków czy pozostawienie ich w stanie istniejącym? Ma to 
bezpośredni wpływ na decyzje projektowe dotyczące wyeksponowania budynku. 

Odpowiedź: 
Istniejący plan zakłada wyburzenia budynków na obszarze planu. Jednocześnie 
informujemy, że poza działkami gruntu nr 352/1, 352/3, 1857/3, 1857/4, 1857/8, na których 



realizowana będzie inwestycja, dla których zapisy w Miejscowym Planie Zagospodarowania 
Przestrzennego są nienaruszalne, miasto dopuszcza możliwość zmiany w MPZP na 
pozostałym terenie. Możliwe jest np. zaproponowanie nowej formy i lokalizacji budynku 
Klubu Sportowego Admira. 

 
Pytanie nr 37: 
Czy planowane jest wyburzenie Klubu Sportowego Admira i stworzenie w tym miejscu placu 
publicznego, zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego z 2008 
roku? Jak prawdopodobna jest realizacja zapisów MPZP i w jakim czasie? Informacja ta ma 
bezpośredni wpływ na decyzję o lokalizacji projektowanego budynku i kształtowania jego 
otoczenia. 

Odpowiedź: 
Istniejący plan zakłada wyburzenia budynków na obszarze planu. Jednocześnie 
informujemy, że poza działkami gruntu nr 352/1, 352/3, 1857/3, 1857/4, 1857/8, na których 
realizowana będzie inwestycja, dla których zapisy w Miejscowym Planie Zagospodarowania 
Przestrzennego są nienaruszalne, miasto dopuszcza możliwość zmiany w MPZP na 
pozostałym terenie. Możliwe jest np. zaproponowanie nowej formy i lokalizacji budynku 
Klubu Sportowego Admira. 

 
Pytanie nr 38: 
Jaki zakres terenu powinien obejmować plan sytuacyjny w skali 1:500? Czy powinien 
przedstawiać „Obszar opracowania” w bezpośrednim kontekście istniejącym czy 
przewidzianym w MPZP (nowy układ drogowy, wysoka zabudowa kwartałowa mieszkaniowa, 
plac od strony Warty)? 

Odpowiedź: 
Zamawiający oczekuje wkomponowania budynku/ów w nowy kontekst i wraz z tym 
kontekstem przedstawienia planu sytuacyjnego w skali 1:500. 

 
Pytanie nr 39: 
Czy wymagane wizualizacje, np. z lotu ptaka, powinny pokazywać budynek w istniejącym 
kontekście czy w zupełnie odmiennym kontekście przewidzianym w MPZP (nowy układ 
drogowy, wysoka zabudowa kwartałowa mieszkaniowa, plac od strony Warty)? 

Odpowiedź: 
Zamawiający oczekuje wkomponowania budynku/ów w nowy kontekst i wraz z tym 
kontekstem przedstawienia wizualizacji z lotu ptaka. 

 
Pytanie nr 40: 
W treści załącznika nr 9 w Rozdziale 2 Punkcie 2 znajduje się sformułowanie „Przedmiotem 
zamówienia jest również opracowanie dokumentacji projektowej parkingu ogólnodostępnego 
i skomunikowanie z ul. Wał Okrężny oraz Trasa Nadwarciańska.”. Według MPZP działki na 
wyznaczonym obszarze opracowania nie mogą być obsługiwane komunikacyjnie przez 
istniejącą drogę Wał Okrężny (w tym miejscu MPZP przewiduje plac PP3). Mogą być 
natomiast obsługiwane przez wydzielone w MPZP tereny dróg KDD3, KDD4, KDD5, KDD7. 
W jakiej kolejności realizowane będą wspomniane drogi? Czy należy przewidzieć realizację 
całego układu drogowego przewidzianego w MPZP czy jedynie poprowadzenie jednej drogi 
potrzebnej do obsługi projektowanej inwestycji? 



Odpowiedź: 
Informujemy, że poza działkami gruntu nr 352/1, 352/3, 1857/3, 1857/4, 1857/8, na których 
realizowana będzie inwestycja, dla których zapisy w Miejscowym Planie Zagospodarowania 
Przestrzennego są nienaruszalne, miasto dopuszcza możliwość zmiany w MPZP na 
pozostałym terenie. Możliwe jest np. zmiana układu komunikacyjnego w obszarze planu w 
tym również dla placu PP3. Pamiętać jednak o strukturze własnościowej na przedmiotowym 
terenie. 

 
Pytanie nr 41: 
Według załączników nr 9 Program Funkcjonalny i 9.1 Wykaz Pomieszczeń, należy 
przewidzieć miejsca postojowe dla pojazdów typy TIR. Drogi obsługujące teren inwestycji 
przewidziane w MPZP to drogi dojazdowe, przebiegające pomiędzy zabudową 
mieszkaniową. Jak intensywny przewidziany jest ruch pojazdów tego typu do i od 
projektowanej inwestycji? Czy przewidziano ruch tych pojazdów bezpośrednio przez drogi 
dojazdowe terenów mieszkaniowych czy od strony Ronda św. Jerzego przez Wał Okrężny? 

Odpowiedź: 
Mając na uwadze dotychczasowe uwarunkowania, przewiduję ruch pojazdów do i od 
projektowanej inwestycji w ilości 10-20 samochodów TIR dziennie. 

 
Pytanie nr 42: 
Czy podana powierzchnia netto 8750 m² jest wiążąca dla uczestników konkursu jako 
maksymalna? Jest ona rozbieżna zarówno z załącznikiem nr 9.7 Zarządzenie Ministra 
Finansów z dn. 6.04.2011r. w sprawie standardów obiektów budowlanych, jak również z 
załącznikiem nr 9.1 Wykaz Pomieszczeń. W pierwszym przypadku – w załączniku nr 9.7 §8, 
pkt 1a) powierzchnia netto 25m²/etat nie zawiera powierzchni magazynu depozytowego. 
Oznacza to, że maksymalna powierzchnia użytkowa powinna wynosić 8900m² (8750+150). 
Poza tym, podana powierzchnia biurowa oraz maksymalna powierzchnia netto wynikają z 
liczby przewidzianych etatów, która jest mniejsza niż faktyczna ilość stanowisk pracy 
przewidzianych w programie. W zał. 9.1 następuje duża rozbieżność między ilością etatów 
(350) a wymaganą ilością stanowisk pracy (385), wynikającą z podanych ilości pom. 
biurowych 1/2/3-osobowych. Biorąc pod uwagę faktyczną wymienioną ilość stanowisk pracy, 
powierzchnia biurowa powinna wynosić 3850m², a maksymalna powierzchnia netto 9625m² 
(9775m² z powierzchnią magazynu depozytowego). W związku z tym nie jest możliwe 
zapewnienie wszystkich wymaganych powierzchni pomieszczeń oraz jednoczesne 
spełnienie maksymalnej powierzchni netto 8750m². Proszę o odniesienie się do 
zauważonych rozbieżności i dopuszczenie przekroczenia podanej maksymalnej powierzchni 
przez uczestników konkursu. 

Odpowiedź: 
Różnica pomiędzy ilością etatów a stanowiskami wynika z faktu, że część zadań 
realizowanych jest przez pracownika na 2 stanowiskach pracy w związku z rotacją na Sali 
obsługi klientów (pracownicy z swoich pokoi schodzą czasowo na salę obsługi tak jest w 
komórce SOB, SKI, SPA) oraz w przypadku nieparzystej ilości osób w komórce np. jeżeli 
komórka na dzień pisania planu miała 8 osób z kierownikiem to zaplanowano 1 pokój dla 
kierownika i 4 pokoje dwuosobowe. Powierzchnia netto dotyczy ilości etatów, a nie ilości 
stanowisk pracy. Ponadto powierzchnię netto 25m²/etat należy traktować jako maksymalną – 
nieprzekraczalną, a nie optymalną. Powierzchnia netto może być powiększona o magazyn 
depozytowy. 

 



Pytanie nr 43: 
W załączniku nr 9.1 Wykaz Pomieszczeń znajduje się rozbieżność w sprawie etatów i 
stanowisk pracy w Sali Obsługi Podatnika. W rubryce etatów podana jest ilość 5, natomiast 
w Uwagach podana jest ilość 8 stanowisk plus 2 dodatkowe. Proszę o sprecyzowanie 
wymaganej ilości etatów. Wpływ ma to również na maksymalną łączną powierzchnię netto 
obliczaną według ilości etatów. 

Odpowiedź: 
Rozbieżność pomiędzy etatami na Sali, a ilością stanowisk, wynika z faktu, że np. w ramach 
akcji PIT stali pracownicy Sali wspomagani są przez innych pracowników urzędu, aby 
rozładować kolejki. Ponadto jak w przypadki pandemii COVID w wyniku zakazu obsługi 
Podatników w pokojach, chwilowo wolne okienka wykorzystywane są do obsługi Podatników 
z np. czynności sprawdzających, egzekucji, rachunkowości. 

 
Pytanie nr 44: 
W załączniku nr 9.1 Wykaz Pomieszczeń znajduje się rozbieżność w sprawie etatów i 
stanowisk pracy w Kancelarii Tajnej. W rubryce etatów nie ma podanej ilości, natomiast 
wymagana liczba stanowisk pracy wynosi 16 (8x2). Proszę o sprecyzowanie wymaganej 
ilości etatów. Wpływ ma to również na maksymalną łączną powierzchnię netto obliczaną 
według ilości etatów. 

Odpowiedź: 
Wymagana ilość pomieszczeń 8 pomieszczeń dwuosobowych. Planuje się pozostawienie 
wolnych pomieszczeń znajdujących się w obrębie kancelarii tajnej, pomieszczenia te zostaną 
wykorzystane w późniejszym czasie w zależności od potrzeb jednostki. 

 
Pytanie nr 45: 
W załączniku nr 9.1 Wykaz Pomieszczeń znajduje się rozbieżność w sprawie etatów i 
stanowisk pracy w Sekretariacie oraz Kancelarii połączonej ze składnicą akt. W rubryce 
etatów nie ma podanej ilości, natomiast wymagana liczba stanowisk pracy wynosi 
odpowiednio 1 oraz 2. Proszę o sprecyzowanie wymaganej ilości etatów. Wpływ ma to 
również na maksymalną łączną powierzchnię netto obliczaną według ilości etatów. 

Odpowiedź: 
W sekretariacie jest 1 etat (wiersz 25 kolumna D) i 1 pomieszczenie sekretariat, natomiast w 
kancelarii połączonej ze składnicą akt 3 etaty (wiersz 31 kolumna D) 2 pokoje dwuosobowe.  

 
Pytanie nr 46: 
Czy rozważają Państwo stworzenie parkingu wielopoziomowego ze względu na duże 
zapotrzebowanie na miejsca parkingowe? Czy preferowany jest wielkopowierzchniowy 
otwarty parking terenowy? 

Odpowiedź: 
Decyzję co do formy parkingu pozostawia się w gestii uczestnika konkursu.  

 
Pytanie nr 47: 
Jak podzielony powinien być projektowany parking? W załączniku nr 9 Program 
Funkcjonalny w punkcie 3.2. mowa o „zabezpieczonym parkingu dozorowanym”, natomiast 
w punkcie 2 wspomniany jest „parking ogólnodostępny”. W załączniku nr 9.1. wymieniony 
jest „parking dla Działu Egzekucji” o powierzchni 120m². Czy oznacza to, że projektowany 



parking powinien się składać z 2 części – ogólnodostępnej oraz wydzielonego 
dozorowanego parkingu Działu Egzekucji i łącznie posiadać powierzchnię min. 8000 m²? 

Odpowiedź: 
Tak. Parking powinien się składać z 2 części – ogólnodostępnej oraz wydzielonego 
dozorowanego parkingu Działu Egzekucji. 

 
Pytanie nr 48: 
Czy Parking Działu Egzekucji powinien znajdować się w pobliżu konkretnych pomieszczeń? 
Czy może znajdować się na innej działce niż budynek biurowy? 

Odpowiedź: 
Parking może znajdować się na innej działce.  

 
Pytanie nr 49: 
Na jaką ilość samochodów powinien być zaprojektowany Garaż SWW Dział Sekretariatu? W 
załączniku nr 9 Program Funkcjonalny podana jest ilość 3, natomiast w załączniku nr 9.1 
Wykaz Pomieszczeń podana jest ilość 4. Proszę o sprecyzowanie wymaganej ilości. 

Odpowiedź: 
Powinny być 4 garaże. 

 
Pytanie nr 50: 
Czy jest konieczne zaprojektowanie miejsca postojowego dla autokaru? Jeżeli tak, w jakiej 
ilości? 

Odpowiedź: 
Nie.  

 
Pytanie nr 51: 
Ile miejsc postojowych dla ciągników siodłowych należy przewidzieć? W załączniku nr 9 
Program Funkcjonalny mowa o 3 miejscach, natomiast w załączniku nr 9.1 Wykaz 
Pomieszczeń mowa o 1 stanowisku. Czy wszystkie te miejsca powinny znajdować się 
bezpośrednio przy Magazynie Depozytowym? 

Odpowiedź: 
Należy przewidzieć minimum 3 miejsca postojowe dla ciągników siodłowych, jest to zawarte 
w pkt 3.2.2. Programu funkcjonalnego. Pojazdy w tym miejscu oczekują na przeprowadzenie 
kontroli i nałożenie ewentualnych znaków urzędowych/plomb. Natomiast zapis „Na terenie 
inwestycji należy zaprojektować magazyn depozytowy o powierzchni min. 150 m² połączony 
z rampą do wyładunków z jednym stanowiskiem dla samochodów ciężarowych typu TIR” dot. 
miejsca z rampą przy magazynie depozytowym, aby można było wyładować samochód typu 
TIR. 

 
Pytanie nr 52: 
W przypadku rozdzielenia jednostek na 2 osobne budynki, Urzędu Skarbowego oraz 
Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego, jaki preferowany jest podział pozostałych 
pomieszczeń - Działu IT oraz Pomieszczeń Dodatkowych? Zwłaszcza w przypadku 



Pomieszczeń Dodatkowych nie jest jednoznaczne, do których jednostek powinny one 
należeć. Proszę o wskazanie pomieszczeń, które ze względu na swoją funkcję, powinny 
znaleźć się w budynku Urzędu Skarbowego, a które w budynku Lubuskiego Urzędu Celno-
Skarbowego. 

Odpowiedź: 
Program funkcjonalny zawiera zapisy mogące świadczyć o liczbie mnogiej budynków (np. 
pkt 2.3.), ale niekoniecznie powinny one dot. wydzielania odrębnych budynków na US i UCS. 
Mogą to być odrębne skrzydła + wspólny hall, co ograniczałoby koszty np. ochrony czy 
podziału jakiś dodatkowych pomieszczeń wskazanych w pytaniu. Dodatkowo odpowiedź na 
zadane pytanie zawiera odpowiedź do pkt.40 

 
Pytanie nr 53: 
Czy preferowana jest lokalizacja magazynu depozytów i archiwum zakładowego w osobnych 
budynkach czy w części budynku z częścią biurową? Czy dopuszczalne jest umiejscowienie 
ich na innej działce? Jeżeli tak, jakie pomieszczenia dodatkowe należy/można przewidzieć w 
budynku magazynu depozytów oraz budynku archiwum zakładowego? 

Odpowiedź: 
Magazyn depozytowy posiada rampę oraz miejsce postojowe TIR do rozładunku i może być 
lokalizowany w innym budynku niż biurowy. 
Natomiast archiwum zakładowe powinno być w budynku głównym - biurowym z uwagi na 
częste korzystanie przez komórki organizacyjne z archiwum. 

 
Pytanie nr 54: 
Które pomieszczenia nie wymagają bezpośredniego połączenia z częścią biurową i możliwa 
jest ich lokalizacja w osobnym budynku, np. na osobnej działce? Czy zaliczają się do nich: 
magazyn depozytowy, magazyn broni, magazyn egzekucyjny, magazyn podręczny, 
archiwum zakładowe, strzelnica, pom. biurowo-gospodarcze oraz garaż dla SWW Dział 
sekretariatu? Proszę o wskazanie wszystkich pomieszczeń, których lokalizacja dopuszczona 
jest w osobnym budynku. 

Odpowiedź: 
Garaże, magazyn depozytowy, magazyn broni, magazyn egzekucyjny, strzelnica.  

 
Pytanie nr 55: 
Czy dopuszczalne jest rozdzielenie komórek organizacyjnych Lubuskiego Urzędu Celno-
Skarbowego na dwóch sąsiednich kondygnacjach? Jaki jest preferowany podział 
pomieszczeń ze względu na ich powiązania funkcjonalne? 

Odpowiedź: 
TAK, natomiast należałoby założyć położenie głównie Oddziału Celnego na jak najniższej 
kondygnacji z uwagi na obsługę bezpośrednią przedsiębiorców w tym agencji celnych oraz w 
miarę możliwości projektowych - komórki dochodzeniowo-śledczej w/z z częstymi 
wezwaniami na przesłuchania. Pomieszczenia OC blisko siebie oraz pomieszczenia komórki 
dochodzeniowo-śledczej wraz z pomieszczeniem do przesłuchań również byłoby dobrze aby 
były blisko siebie. Pozostałe komórki mogą realizować zadania w pomieszczeniach na 
różnych kondygnacjach.  
Z zastrzeżeniem umieszczenia obsługi bezpośredniej wykonywanej przez OC na wspólnej z 
Urzędem Skarbowym sali obsługi. 



 
Pytanie nr 56: 
Czy są pomieszczenia Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego, które wymagają dostępu 
petentów? Jeżeli tak, to które? 

Odpowiedź: 
TAK – należałoby założyć położenie głównie Oddziału Celnego na jak najniższej kondygnacji 
z uwagi na obsługę bezpośrednią przedsiębiorców w tym agencji celnych oraz w miarę 
możliwości projektowych - komórki dochodzeniowo-śledczej w/z z częstymi wezwaniami na 
przesłuchania. Pomieszczenia OC blisko siebie oraz pomieszczenia komórki 
dochodzeniowo-śledczej wraz z pomieszczeniem do przesłuchań również byłoby dobrze aby 
były blisko siebie oraz umieszczenie obsługi bezpośredniej wykonywanej przez OC na 
wspólnej z Urzędem Skarbowym sali obsługi. 

 
Pytanie nr 57: 
Czy należy dodatkowo przewidzieć pomieszczenie bufetu/kawiarni? 

Odpowiedź: 
Nie. 

 
Pytanie nr 58: 
W załączniku nr 9.1 Wykaz Pomieszczeń przewidziane są 2 pokoje przesłuchań na 3 piony 
(SZNOP, SZNK, SZNE). Czy w przypadku lokalizacji pionów na różnych kondygnacjach 
możliwe jest korzystanie przez pion z pokoju przesłuchań znajdującego się na innej 
kondygnacji? 

Odpowiedź: 
Tak. Są to piony zawarte w strukturze organizacyjnej US, ale tak jak jest to w przypadku 
komórki dochodzeniowo-śledczej UCS funkcjonalne jest umiejscowienie na tej samej 
kondygnacji co pion czy właściwa komórka organizacyjna. 

 
Pytanie nr 59: 
Czy Magazyn Broni oraz Strzelnica mogą być zlokalizowane w oddzielnym budynku, np. w 
budynku z Magazynem Depozytowym? 

Odpowiedź: 
Tak. 

 
Pytanie nr 60: 
Czy wśród wymaganych pomieszczeń są takie, które wymagają wyższej minimalnej 
wysokości? Jaka ma być w świetle wysokość Magazynu Depozytowego, Archiwum 
Zakładowego czy pozostałych magazynów? 

Odpowiedź: 
Nie narzuca się odrębnych wymagań. 

 
Pytanie nr 61: 
Czy pomieszczenie „Magazyn Egzekucyjny” powinno być powiązane funkcjonalnie z 



Urzędem Skarbowym czy Lubuskim Urzędem Celno-Skarbowym? Jaka jest jego 
preferowana lokalizacja względem innych pomieszczeń? Czy preferowana jest lokalizacja na 
parterze/piętrze? 

Odpowiedź: 
Magazyn egzekucyjny związany jest z Urzędem Skarbowy. Lokalizacja - wyłącznie parter.  

 
Pytanie nr 62: 
Czy pomieszczenie „Sala Szkoleniowa 120 m²” powinno być powiązane funkcjonalnie z 
Urzędem Skarbowym czy Lubuskim Urzędem Celno-Skarbowym? Jaka jest jego 
preferowana lokalizacja względem innych pomieszczeń? Czy preferowana jest lokalizacja na 
parterze/piętrze? 

Odpowiedź: 
Powinna być powiązana z Urzędem Skarbowym, preferowane położenie blisko sekretariatu, 
piętro bez znaczenia. Sala będzie współużytkowana przez US i UCS. Można przewidzieć 
możliwość podziału pomieszczenia w proporcjach 50:50 ścianą przesuwną na dwa mniejsze. 

 
Pytanie nr 63: 
Czy pomieszczenia „Kancelaria Tajna” powinny być powiązane funkcjonalnie z Urzędem 
Skarbowym czy Lubuskim Urzędem Celno-Skarbowym? Jaka jest ich preferowana 
lokalizacja względem innych pomieszczeń? Czy preferowana jest lokalizacja na 
parterze/piętrze? Czy wymagają dostępu petentów? 

Odpowiedź: 
Powinna być powiązana funkcjonalne z Lubuskim Urzędem Celno-Skarbowym. Nie powinna 
być na parterze i nie na ostatnim piętrze (najlepiej od II pietra). Dostęp do pomieszczeń KT 
powinien być ograniczony do prowadzenia obsługi kancelaryjnej (przyjmowanie i 
ekspediowanie dokumentów zawierających informacje niejawne, realizacja prac np. 
serwisowych, itp.) 

 
Pytanie nr 64: 
Czy pomieszczenia „Jednostki KAS” powinny być powiązane funkcjonalnie z Urzędem 
Skarbowym czy Lubuskim Urzędem Celno-Skarbowym? Jaka jest ich preferowana 
lokalizacja względem innych pomieszczeń? Czy preferowana jest lokalizacja na 
parterze/piętrze? Czy wymagają dostępu petentów? 

Odpowiedź: 
Nie narzuca się warunków w tym zakresie. 

 
Pytanie nr 65: 
Czy pomieszczenia „Radcy Prawni” powinny być powiązane funkcjonalnie z Urzędem 
Skarbowym czy Lubuskim Urzędem Celno-Skarbowym? Jaka jest ich preferowana 
lokalizacja względem innych pomieszczeń? Czy preferowana jest lokalizacja na 
parterze/piętrze? Czy wymagają dostępu petentów? 

Odpowiedź: 
Nie narzuca się warunków w tym zakresie. 



 
Pytanie nr 66: 
Czy pomieszczenia „SWW Dział Sekretariatu – pomieszczenie biurowo-gospodarcze oraz 
Garaż” powinny być powiązane funkcjonalnie z Urzędem Skarbowym czy Lubuskim 
Urzędem Celno-Skarbowym? Czy powinny być zlokalizowane przy Sekretariacie Urzędu 
Skarbowego? Jaka jest ich preferowana lokalizacja względem innych pomieszczeń? 

Odpowiedź: 
Pomieszczenie biurowo-gospodarcze powinny być powiązane z Urzędem Skarbowym i być 
blisko archiwum zakładowego. Garaże też powiązane z US ale mogą być na odrębnej 
działce i w odrębnym budynku. 

 
Pytanie nr 67: 
Czy urząd Celno-Skarbowy i Urząd Skarbowy winien mieć osobnego portiera?  

Odpowiedź: 
Jeżeli oba urzędy będą w jednym budynku to nie. W przeciwnym wypadku rozstrzygnięcie 
pozostawia się w gestii uczestnika konkursu. 

 
Pytanie nr 68: 
Do jakiego urzędu przydzielona jest Kancelaria tajna? 
Czy jest wymagana jakaś konkretna forma kontroli dostępu (śluza)?  

Odpowiedź: 
Kancelaria tajna jest powiązana funkcjonalnie z Lubuskim Urzędem Celno-Skarbowym. KT 
musi być zlokalizowana w strefie ochronnej II, do której dostęp jest ograniczony do 
niezbędnego minimum. Wejście do strefy i kancelarii z wykorzystaniem podwójnego SKD 
(wejście i wyjście), drzwi antywłamaniowe (zamki i drzwi certyfikowane w odpowiedniej 
klasie), system monitoringu wizyjnego. 

 
Pytanie nr 69: 
Wydaje się że przy budynku o tej wielkości, potrzebna jest funkcja dodatkowa. Czy 
dopuszczone jest uzupełnienie jej o np. bistro (ok 300m²) 

Odpowiedź: 
Nie jest potrzebne. 

 
Pytanie nr 70: 
Czy każdy z urzędów winien posiadać hall główny?  

Odpowiedź: 
Nie narzuca się warunków w tym zakresie. 

 
Pytanie nr 71: 
Pomieszczenia dodatkowe: 
Radcy prawni 
Jednostki KAS 
Kancelaria tajna 



Sala szkoleniowa 
Magazyn depozytowy 
Strzelnica z infrastrukturą 
Archiwum zakładowe 
Magazyn egzekucyjny 
 
Do którego z urzędów (UCS czy US) powinny być przyporządkowane powyższe funkcje? 

Odpowiedź: 
Radcy prawni US 
Jednostki KAS US 
Kancelaria tajna LUCS 
Sala szkoleniowa US 
Magazyn depozytowy LUCS 
Strzelnica z infrastrukturą LUCS 
Archiwum zakładowe US 
Magazyn egzekucyjny US 

 
Pytanie nr 72: 
Proszę o sprecyzowanie wymogów pomieszczeń strzelnicy. Jakich rozmiarów powinna być 
zaprojektowana sala strzelań? Jaka jest wymagana długość pomieszczenia? Ile należy 
przewidzieć stanowisk? Czy strzelnica powinna być powiązana funkcjonalnie z innymi 
pomieszczeniami?  

Odpowiedź: 
Należy zaprojektować strzelnicę o pięciu stanowiskach strzeleckich, o długości 25 m, 
przystosowaną do strzelań ze zmiennych linii ognia oraz do elektronicznego symulatora 
strzeleckiego. 
Strzelnica powinna być powiązana funkcjonalnie z zapleczem socjalnym (szatnie, toalety, 
pomieszczenie udzielania pomocy medycznej) 

 
Pytanie nr 73: 
Czy Zamawiający bierze pod uwagę uchwalenie nowego Planu Miejscowego na skutek 
wygranej pracy konkursowej, która zaproponuje inne rozwiązanie komunikacyjne niż w ww. 
dokumencie?  

Odpowiedź: 
Tak. Poza działkami gruntu nr 352/1, 352/3, 1857/3, 1857/4, 1857/8, na których realizowana 
będzie inwestycja US i LUCS, dla których zapisy w Miejscowym Planie Zagospodarowania 
Przestrzennego są nienaruszalne, miasto dopuszcza możliwość zmiany MPZP na 
pozostałym terenie. 

 
 


