Pytanie 14:

Czy wyjście na obligatoryjny taras na dachu budynku (schody i winda) ma być dostępne jedynie dla
pracowników części biurowej budynku, czy również dla studentów?
W załączniku nr 14 "Założenia programowe (...)" - punkt 9 "Szczegółowe założenia programowofunkcjonalne" - tabela nr 1 - podpunkt 22 taras dachowy - znajduje się następujący zapis: "Ze względu na
sąsiedztwo wysokich zabudowań mieszkaniowych dach budynku należy zaprojektować jako „piątą elewację”
o wysokich walorach estetycznych. Powierzchnia tarasu ma służyć społeczności studenckiej oraz organizacji
imprez okolicznościowych."
Natomiast w punkcie 11 "Komunikacja wewnętrzna" - znajduje się następujący zapis: "(...) wymagania:
(...) kontrolowany dostęp windą do poziomu administracyjno – biurowego i użytkowego tarasu na dachu
budynku".
Który z zapisów jest wiodący - czy taras jest ogólnodostępny dla wszystkich użytkowników budynku, czy
dostęp do niego jest "kontrolowany". Jeżeli dostęp jest "kontrolowany", to na jakiej zasadzie - np:
- możliwość wyjścia z klatki schodowej i z windy na taras jedynie dla posiadaczy karty dostępu?
- możliwość wyjścia z klatki schodowej i z windy na taras jedynie przez biura (dla pracowników biurowych np wydzielona klatka schodowa)?
- możliwość wyjścia z klatki schodowej i z windy na taras dostępny dla każdego z głównej "reprezentacyjnej"
klatki schodowej?

Odpowiedź:

W założeniu podstawowym taras ma służyć społeczności studenckiej (szerzej akademickiej), w tym również
pracownikom części administracyjno-biurowej. Funkcją uzupełniającą ma być możliwość organizacji imprez
okolicznościowych. Projekt powinien umożliwiać wprowadzenie ograniczeń w dostępie do tarasu i części
administracyjno-biurowej. Szczegóły rozwiązań pozostawia się konkurującym.

Pytanie 15:

Czy taras na dachu budynku ma być dostępny za pomocą windy i schodów, czy dopuszczacie Państwo
dostęp na taras jedynie za pomocą schodów?

Odpowiedź:

Do tarasu dachowego powinien być zapewniony dostęp osobom niepełnosprawnym

Pytanie 16.

Jakie zajęcia odbywają się w laboratoriach (jakie jest planowane wyposażenie laboratoriów):
- czy są to pracownie komputerowe do nauki w ramach zajęć systemów komputerowych użytkowanych np w
bankach, systemy CRM lub inne aplikacje do zarządzania firmami, kontroli jakości (ISO) itp?
- czy są to laboratoria badawcze do pracy nad prototypami (z drukarkami 3D, obrabiarkami itd)?
- czy są to laboratoria badawcze do przeprowadzania doświadczeń fizycznych lub chemicznych (np
materiałoznawstwo?)
- czy są to pracownie użytkowane przez studentów ze strefy co-workingu (czyli formy "inkubatora
przedsiębiorczości")?

Odpowiedź:

SGH jest uczelnią ekonomiczną. Dominującą specyfiką prac laboratoryjnych w uczelni ekonomicznej jest
praca z różnorakimi danymi, często dużymi zbiorami danych. Preferowanym wyposażeniem laboratoriów
stanowić będzie sprzęt komputerowy do przetwarzania i wymiany danych, jak również sprzęt dedykowany ich
prezentowaniu. Dodatkowo, ważnym elementem nauk ekonomicznych są badania, np. marketingowe, a co
za tym idzie potrzeba korzystania z infrastruktury dla różnych technik badania rynku.

