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Kraków, 2 lutego 2017 r. 

Kraków, February 2, 2017 

 

 

 

Zestaw pytań nr II.2 

Question set II.2 

 

 

 

Pytanie nr 1: 

W wytycznych akustycznych, w punkcie 1.3 określono że Sala Prób orkiestry (B.20) ma 

być zaprojektowana na potrzeby prób orkiestry o liczebności do 100 muzyków. W 

założeniach i wytycznych programowych oraz odpowiedziach na pytania podano jedynie 

powierzchnię tej sali. Prosimy o potwierdzenie dla jakiej liczby muzyków należy 

zaprojektować salę prób orkiestry - czy dla takiej jak jest przewidziana w Sali 

Koncertowej (50-80 muzyków), czy też dla 100 muzyków jak opisano to w wytycznych 

akustycznych? 

Odpowiedź: 

Patrz: Odpowiedź na pytanie nr 4, zestaw pytań nr II.1 z dnia 31 stycznia 2017 r. 

Question 1: 

Point 1.3 of the acoustical guidelines specifies the Orchestra Rehearsal (B.20) should be 

designed for rehearsals of an orchestra of up to 100 musicians. In the program 

requirements and specifications and answers to questions only the surface of this room is 

given. Please confirm the number of musicians for which the orchestra rehearsal room 

should be designed – should it be the same number as in the Concert Hall (50-80 

musicians), or should it be a 100 musicians, as specified in the acoustical guidelines. 

Answer:  

See: Answer to question 4, question set II.1 from January 31st, 2017 

 

 

Pytanie nr 2: 

W programie akustycznym w punkcie 1.4 określono że Sala Prób Chóru (B.18) ma być 

zaprojektowana na potrzeby prób chóru wielkości do 150 osób z akompaniującym 

fortepianem. W założeniach i wytycznych programowych oraz odpowiedziach na pytania 

podano jedynie powierzchnię tej sali. Prosimy o określenie dla jakiej wielkości chóru 

należy zaprojektować salę prób chóru. 

Odpowiedź: 

Patrz: Odpowiedź na pytanie nr 4, zestaw pytań nr II.1 z dnia 31 stycznia 2017 r. 

Question 2: 

Point 1.4 of the acoustical guidelines specifies the Choir Rehearsal (B.18) should be 

designed for use by a choir of up to 150 performers and an accompanying piano. In the 

program requirements and specifications and in the answers to questions only the 

surface of this room is specified. Please confirm the number of musicians for which the 

choir rehearsal room should be designed. 

Answer:  

See: Answer to question 4, question set II.1 from January 31st, 2017 

 

 

Pytanie nr 3: 
Dla Sali Operowo-Teatralnej (C.09) określono liczbę widowni (100 miejsc) i jej 

powierzchnię (ok 400 m2). Prosimy o określenie jaką powierzchnię powinna zajmować 

scena, oraz jeśli to możliwe, podać minimalne jej wymiary. 

Odpowiedź: 

Wielkość sceny powinna być proporcjonalna do części sali zajętej przez widownię. 

Szczegółowych rozwiązań oczekuje się od Uczestników konkursu. 

Question 3: 
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The audience size (100 seats) and the surface (c. 400 m2) are given for the Opera and 

Theatre Room (C.09). Please specify the surface of the stage and if possible, its minimum 

dimensions. 

Answer:  

The size of the stage should be proportional to the part of the room with the audience. 

Detailed solutions are expected from the Competition Participants.  

 

 

Pytanie nr 4: 

Dla Sali prób organów/Sali Koncertowej (D.90) określono jedynie wielkość organów i 

powierzchnię sali (ok. 200 m2). Prosimy o podanie jaką liczbę stałych miejsc siedzących 

należy przewidzieć w tej sali. 

Odpowiedź: 

50 miejsc. 

Question 4: 

For the Organ rehearsal room/Concert room (D90) only the size of the organ and surface 

of the room (200 m2) is given. Please specify the number of seats in this room. 

Answer:  

50 seats. 

 

 

Pytanie nr 5: 

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami sale prób (Orkiestry, Chóru, Organów) nie 

wymagają dostępu światła dziennego. Czy Zamawiający dopuszcza dostęp światła 

dziennego czy też jest on wykluczony. 

Odpowiedź: 

Do decyzji Uczestników konkursu. Dopuszcza się dostęp światła dziennego, ale nie jest to 

wymagane. 
Question 5: 

According to earlier information, rehearsal rooms (Orchestra, Choir, Organ) do not 

require daylight. Does the Ordering Party allow daylight access or is it ruled out? 

Answer:  

This is to be decided by the Participant. Daylight is acceptable, but is not required.  

 

 

Pytanie nr 6: 
Czy dla Sali Operowo-Teatralnej (C.09) Zamawiający preferuje kulisy tylne czy boczne? 

Odpowiedź: 

Preferuje się kulisy boczne. 

Question 6: 

For the Opera and Theatre room (C.09) does the Ordering Party prefer backstage or side 

stage wings? 

Answer:  

Side stage is preferred.  

 

 

Pytanie nr 7: 
Czy dla Sali Operowo-Teatralnej (C.09) Zamawiający może określić jakiego rodzaju 

dekoracje (wielkość, rodzaj) mogą być wykorzystywane w tej sali? Czy jest wymagana 

górna lub dolna mechanika sceny? 

Odpowiedź: 

Propozycji rozwiązań oczekuje się od Uczestników konkursu. 

Question 7: 

Opera and Theatre room (C.09) – can the Ordering Party specify what kind of decorations 

(size, type) may be used in this room? Are upper or lower stage mechanics required? 

Answer:  

Solutions are expected from Competition Participants. 
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Pytanie nr 8: 
Proszę o informacje, czy podczas oceny prac 2-go etapu (w tym podczas obrad jury) 

obok plansz 2 etapu będą prezentowane plansze 1 etapu konkursu? 

Prosimy tez o informacje czy podczas oceny 2 etapu konkursu będą brane pod uwagę 

informacje zawarte w 1 etapie konkursu (w tym zawarte na planszach 1 etapu 

konkursu)? 

Odpowiedź: 

Podczas oceny prac II etapu nie przewiduje się prezentowania plansz I etapu, choć się 

tego nie wyklucza. Podstawą oceny prac II etapu konkursu będą opracowania złożone na 

tym etapie. 

Question 8: 

Will stage I boards be presented together with stage II boards during the evaluation of 

stage II competition entries? 

Will information from stage I entries (including the contents of boards) be taken into 

account during the evaluation of stage II  

Answer:  

Presentation of stage I boards during the evaluation of stage II entries is not planned, 

but also not excluded. The basis for evaluation of stage II entries will be the works 

submitted to this stage. 

 

 

Pytanie nr 9: 

Proszę o informacje czy dla oceny przez jury 2-go etapu, właściwym jest powtórzenie w 

ramach prezentacji 2 etapu informacji zawartych uprzednio na planszach z 1 etapu (w 

tym schematów)? – chcemy się upewnić, ze ważne dla koncepcji schematy z 1-go etapu 

będą brane pod uwagę podczas oceny 2 etapu prac. 

Odpowiedź: 

Do decyzji Uczestników konkursu. Zgodnie z pkt. VIII.B.g) Regulaminu Konkursu 

dopuszcza się umieszczenie na planszach dodatkowych schematów. Ponadto patrz:  

odpowiedź na pytanie 8 powyżej. 

Question 9: 

Is it correct to repeat information provided on stage I boards in stage II for evaluation by 

the jury? – we want to make sure that diagrams important for the concept from stage I 

will be taken into account during the evaluation of stage II entries. 

Answer  

This is left to the decision of the Participants. According to point VIII.B.g) of the Rules of 

the Competition it is allowed to include additional diagrams on the boards. Moreover, see 

answer to question 8 above. 

 

 

Pytanie nr 10: 

Informujemy, ze rzuty, przekroje i elewacje w skali 1:200 (podanej dla 2 etapu) nie 

mieszczą się na 1-ej planszy 100x70cm. 

To oznacza, ze poszczególne rzuty lub elewacje musiałyby się każdorazowo znajdować na 

różnych planszach, co utrudni ich spójność i odczytanie informacji. Wnioskujemy o 

zachowanie skali podstawowych rzutów, przekrojów i elewacji w skali 1:250, tak jak to 

było w 1 etapie. Zmiana skali z 1:250 na 1:200 według nas nie powoduje znacznego 

uczytelnienia danych. Poza tym w 2 etapie wymagane są dodatkowe przekroje i rzuty w 

skali 1:100, gdzie informacja będzie znacznie uszczegółowiona. 

Odpowiedź: 

Organizator Konkursu podtrzymuje wymogi dotyczące sposobu opracowania prac 

konkursowych etapu II zawarte w pkt. VIII Regulaminu Konkursu. Dopuszcza się 

umieszczanie rysunków rzutów, przekroi i elewacji na dwóch planszach stykających się z 

sobą. 
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Patrz też: odpowiedzi na podobne pytania – zestaw pytań i odpowiedzi nr II.1 z dnia 31 

stycznia 2017 r.  

Question 10: 

We inform that projections, section and elevations in a 1:200 scale (required for stage II) 

do not fit on one 100x70 board. 

This means that individual projections or elevations would have to be featured on two 

boards, which will negatively impact their coherence and legibility. We request that a 

1:200 scale for basic projections, sections and elevations be maintained, like in stage I. 

In our opinion, changing the scale from 1:250 to 1:200 does not make the data more 

legible. Moreover, additional projections and sections in a 1:100 scale are required for 

stage II and this information will be much more legible on them. 

Answer:  

The Competition Jury maintains requirements outlined in point VIII of the Rule of the 

Competition for stage II competition entries. It is acceptable to show projections, 

sections and elevations on two adjacent boards. 

See also: answers to similar questions – question set and answers II.1 from January 31, 

2017. 

 

 

Pytanie nr 11: 

Czy model fizyczny w skali 1:100 będzie używany przez Zamawiającego do badań 

akustycznych dotyczących sali? 

Odpowiedź: 

Nie.     

Question 11: 

Will the physical model in a 1:100 scale be used by the Ordering Party for acoustic 

testing for the hall? 

Answer:  

No. 

 

 

Pytanie nr 12: 

Czy przedstawiciel NAGATA Acoustics (autor wytycznych akustycznych do konkursu) 

będzie brał udział jako głos doradczy w ocenie prac 2 etapu (np. sporządzając raport dot. 

poszczególnych koncepcji sal)? Czy jury będzie w swoim składzie posiadało na etapie 

oceny prac 2 etapu konsultanta ds. akustyki? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z pkt. 1.8. Regulaminu konkursu: Sąd Konkursowy ma prawo powołać 

rzeczoznawców i biegłych, którzy opracują opinie w ramach swoich specjalności (bez 

prawa głosu). Sąd zamierza skorzystać, w razie konieczności, z tego uprawnienia np. w 

zakresie rozwiązań akustycznych. 

Question 12: 

Will a representative of NAGATA Acoustics (the author of the acoustical guidelines to the 

competition) participate as an adviser in the evaluation of stage II entries (for instance, 

preparing a report on the concert hall concepts)? Will the jury evaluating stage II 

competition entries include an acoustics consultant? 

Answer:  

According to point 1.8 of the Rules of the Competition: the Jury has the right to appoint 

specialists and experts to provide opinions within the scope of their expertise (without 

vote). The Jury intends to do so if needed, for instance, in regard to acoustic solutions. 

 

 

Pytanie 13: 
Plansze: 
a. Czy plansze w II etapie będą prezentowane razem z planszami z I etapu, czy etap II 

będzie oceniany wyłącznie na podstawie plansz nadesłanych w II etapie? 
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b. Plan terenu – w wymaganiach dla etapu II nie wspomina się o planie terenu. Czy taki 

jest wymagany i czy może być w mniejszej skali niż 1:500? 
c. Wizualizacje i zdjęcia makiety – wymagania dla II etapu nie precyzują perspektyw dla 

wszystkich wizualizacji. Czy można przyjąć, że można wykorzystać te same wizualizacje i 

zdjęcia makiety co w etapie I? 
Odpowiedź: 
a. Podczas oceny prac II etapu nie przewiduje się prezentowania plansz I etapu, choć się 

tego nie wyklucza. Podstawą oceny prac II etapu konkursu będą opracowania złożone na 

tym etapie. 
b. Koncepcję zagospodarowania terenu należy przedstawić w skali 1:500. 

c. Tak. Przypomina się o konieczności przedstawienia (złożenia) modelu fizycznego sali 

koncertowej w skali 1:100. 

Question 13: 
Presentation boards: 
a. Will the stage II boards be displayed together with the stage I boards or will stage II 

be solely evaluated based on the stage II boards? 
b. Site information – stage II requirements do not ask for a site plan. Is one required and 

if yes, can it be at a smaller scale than 1:500? 
c. Renderings and model photographs – stage II requirements do not specify certain 

views for renderings. Can it be assumed that the same renderings and model photo-

graphs can be used as for stage I? 
Answer: 
a. Presentation of stage I entries during the evaluation of stage II entries is not planned, 

but it is also not excluded. The basis for evaluation of stage II competition entries will be 

the entries submitted to this particular stage. 

b. The site plan should be prepared at a 1:500 scale.  

c. Yes. Please be reminded of the requirement to submit a physical model of the concert 

hall in a 1:100 scale. 

 

 

Pytanie 14: 
Program: 

Czy zostanie podany zaktualizowany program, w którym uwzględnione będą 

pomieszczenia dodane w trakcie I etapu w ramach odpowiedzi na pytania? 

Odpowiedź: 
Zgodnie z Zaleceniami Sądu Konkursowego: do prac zakwalifikowanych do II Etapu 

należy złożyć ponownie tabelę programowo-bilansową zawierającą wykaz pomieszczeń i 

ich powierzchni, uaktualnioną (przez Uczestnika konkursu) w oparciu o treść Pracy 

Konkursowej złożonej w II Etapie. 

Question 14: 
Program: 
Will an updated space program be issued that reflects the rooms added over the course 

of stage I through clarifications in the questions and answers? 

Answer: 

In accordance with the Recommendations of the Competition Jury, entries qualified to 

stage II of the competition should be submitted together with the program summary 

table required for stage I updated (by the Competition Participant) based on the contents 

of the Competition Entry submitted in Stage II. 
 

 

Pytanie 15: 
Umiejscowienie pomieszczeń: 
a. Jaka jest pomieszczeń oznaczonych “stroiciele”? Czy powinny być w pobliżu zaplecza? 

Czy powinny być izolowane akustycznie od innych pomieszczeń? 
b. Czy wybrane pomieszczenia administracyjne mogą być umieszczone razem w dzielonych 

pomieszczeniach typu open space? 
Odpowiedź: 
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a. Pomieszczenia te (H.24, H.25, H.26 w tabeli „Wykaz kluczowych stref i pomieszczeń 

użytkowych nowych budynków dydaktycznych Akademii Muzycznej w Krakowie /WZÓR/) 

przeznaczone są dla pracowników (stroicieli) zajmujących się obsługą i strojeniem 

fortepianów. Pomieszczenia te pełnią funkcję warsztatów, gdzie stroiciele mogą zarówno 

stroić przywiezione fortepiany jak i przygotowywać komponenty do napraw 

instrumentów. Przynajmniej jedno pomieszczenie powinno być izolowane akustycznie 

(mogą być wszystkie). Pomieszczenia te powinny znajdować się w pobliżu zaplecza sali 

koncertowej. 

b. Nie zaleca się grupowania pomieszczeń administracyjnych z pomieszczeniach typu 

open space.  

Question 15: 
Program adjacencies: 
a. What is the function of the tuner rooms? Do they need to be adjacent to the back-

stage? Do they need sound separation to other spaces? 
b. Can some of the administrative offices be grouped into shared rooms with an open 

office floor plan? 
Answer: 

a. These rooms (H.24, H.25, H.26 in the table “Wykaz kluczowych stref i pomieszczeń 

użytkowych nowych budynków dydaktycznych Akademii Muzycznej w Krakowie /WZÓR/) 

are meant for employees (tuners) who service and tune pianos. These rooms have the 

function of shops, where the tuners can both tune pianos that arrive and prepare 

components for instrument repair. At least one of the rooms should be acoustically 

isolated (all may be). These rooms should be near the backstage of the concert hall. 

b. It is not recommended to group administrative offices in open space rooms. 

 

 

Pytanie 16: 
Parking: 
a. Czy w sumie wymagane jest 150 (wliczając w to 25 podziemnych stanowisk), czy  175 

miejsc parkingowych? 
b. Czy pod ziemią może być umiejscowione więcej niż 25 z miejsc parkingowych? 
Odpowiedź: 
a. Na podstawie załącznika do uchwały nr LIII/723/12 Rady Miasta Krakowa szacuje się 

potrzeby parkingowe na ok. 150 mp i 25 mp. w parkingu podziemnym. Potrzeby 

parkingowe zależne są od wielkości obiektu. 

b. Tak. 

Question 16: 
Parking: 
a. Is the total of parking spaces required 150 (including the 25 underground spaces) or 

175? 
b. Can more than 25 spaces be provided underground? 
Answer: 
a. Based on the attachment to resolution LIII/723?12 of the Kraków City Council the re-

quired number of parking spaces is estimated at around 150 ps and 25 underground ps. 

Parking needs depend on the size of the development. 

b. Yes 

 

 

Pytanie 17: 
Wymagania dot. światła dziennego: 
Czy pomieszczenia do pobytu ludzi powinny mieć okno wychodzące na zewnątrz, czy 

światło dzienne może być dostarczone przez okna wewnętrzne z sąsiedniego 

pomieszczenia z dostępem do światła dziennego? 
Odpowiedź: 
Pomieszczenia do stałego i czasowego pobytu ludzi powinny mieć okna wychodzące na 

zewnątrz. Oświetlenie pomieszczenia światłem pośrednim z sąsiedniego pomieszczenia 
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nie jest traktowane jako oświetlenie światłem dziennym. Ale – patrz też: odpowiedź na 

pytanie 5 powyżej. 
Question 17:  
Daylight requirements: 
Do occupied rooms require a window to the outside or can daylight be provided via inte-

rior windows to an adjacent space with daylight access? 
Answer:  

Regularly occupied rooms and occupied rooms should have windows to the outside. 

Providing indirect light from adjacent rooms is not considered as providing daylight. 

However, see answer to question 5 in this set. 

 

 

Pytanie 18: 
Składanie pracy: 
a. Czy można dostarczyć zapakowaną anonimowo pracę i makietę osobiście? 

b. Czy można złożyć więcej niż jedną makietę? 

Odpowiedź: 
a. Wymaga się zachowania zasad anonimowości. 
b. Nie: wszelkie materiały poza określonymi w pkt. VIII Regulaminu Konkursu nie będą 

przedkładane do oceny Sądu Konkursowego. 
Question 18: 
Submission: 
a. Is it allowed to deliver the anonymously packaged boards and model in person? 
b. Is it allowed to submit more than one model? 
Answer: 
a. It is required to maintain anonymity. 

b. No. 


