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Zestaw pytań nr I.4 

Question set I.4 
 

 

 

 

Pytanie nr 1.: 
Parking: 

 Czy powierzchnia 250 metrów kwadratowych przewidziana dla parkingu to 

łączna powierzchnia samych miejsc postojowych, czy też powierzchnia ta zawiera 

w sobie także drogę manewrową? Ile powinno być miejsc parkingowych? 
 Czy parking będzie przeznaczony wyłącznie dla wykładowców, czy będzie 

dostępny publicznie? 
 Jaka jest wysokość autobusu akademii? 

Odpowiedź: 
Na kondygnacji podziemnej budynku / zespołu budynków Akademii Muzycznej należy 

przewidzieć: 

 miejsca postojowe na 25 samochodów osobowych (samochody kierownictwa i 

administracji uczelni), 

 miejsce postojowe dla busa ośmioosobowego z niewielkim warsztatem, 

 garaż rowerowy (100 rowerów) z szatnią 2-3 natryskami dla rowerzystów. 

Tym samym nie jest wiążący dla Uczestników konkursu wskaźnik określony w 

„Założeniach i wytycznych programowych oraz funkcjonalno-użytkowych” na stronie 12 w 

Tabeli, a dotyczący parkingu podziemnego (w kubaturze budynku). 

Poza budynkiem / budynkami Akademii należy zaplanować zasadnicze (główne) miejsca 

parkingowe (mogą to być garaże piętrowe, naziemne, podziemne) dla: 
 pracowników i studentów Akademii, 

 gości, 

 służb technicznych, w tym obsługujących salę koncertową, 

oraz miejsca postojowe dla rowerów. 
Question no. 1: 
Parking: 

 For the 250 sm of parking, does that only include the total area of the 

spaces themselves, or would it also include the drive aisle? How many parking 

spots are required? 
 Is the parking for faculty only or also used publicly? 
 What is the vertical clearance of the academy bus? 

Answer: 
The underground floor of the building / building complex of the Academy of Music should 

contain the following: 

- parking spaces for 25 cars (for the management and administration staff of the 

school), 

- parking space for an 8-passenger bus, with a small workshop, 

- a bicycle garage (for 100 bikes) with a changing room with 2–3 showers for 

cyclists. 

 

Thus, the specification related to the underground parking (within the building's volume) 

as indicated in the Program and functional specifications and requirements on page 12 in 

the Table is not binding. 

Outside the building / buildings of the Academy, the basic (main) parking spaces (multi-

story, underground or above-ground garage possible) should be provided for: 

- the employees and students of the Academy, 

- guests, 

- technical services, including those related to the concert hall. 



There should also be bike parking spaces. 

 

 

 

Pytanie nr 2: 
Sala prób orkiestry i chóru: 

 W dokumencie 2.3 na stronie 7 programu dla sal prób orkiestry i chóru 

przewidziano łączną powierzchnię 150 m2; na stronie 13 sala prób chóru i orkie-

stry wymienione są oddzielnie z oddzielnymi wymaganiami, podano 150m2 dla sa-

li prób chóru i 200–250 m2 dla sali prób orkiestry. Plik z wymaganiami akustycz-

nymi także wymienia te sale jako oddzielne na stronach 7–10. Prosimy o wyja-

śnienie, czy powinniśmy przewidzieć dwie oddzielne sale. 
Odpowiedź: 
Należy przewidzieć dwa osobne pomieszczenia: 

 sala prób dla chóru – optymalna powierzchnia: ok. 150 m2. 

 sala prób dla orkiestry – optymalna powierzchnia: 200-250 m2. 

Należy też przewidzieć, zgodnie z zapisem na stronie 13 dokumentu „Założenia i 

wytyczne programowe oraz funkcjonalno-użytkowe” pokój dla dyrygenta chóru: (10 m2). 

Sale prób powinny mieć magazyn – może to być jeden wspólny magazyn dla obu sal 

prób: sali prób chóru i sali prób orkiestry (o powierzchni ok. 70 m2). 

Question no. 2: 
Orchestra and choir rehearsal room: 

 The program in document 2.3 on page 7 groups Orchestra and Choir re-

hearsal room with a total area of 150sm; on page 13, the choir rehearsal room 

and orchestra rehearsal room are listed separately with separate requirements, 

with 150sm for the choir rehearsal room and 200-250sm for the orchestra re-

hearsal room. The acoustical document 2.5 also lists the rooms as separate on 

pages 7-10. Please advise if we should provide two separate rooms.   
Answer: 
There should be two separate rooms: 

- a choir rehearsal room – optimum surface: c. 150 m2 

- an orchestra rehearsal – optimum surface: 200–250 m2 

The project should also include, as specified on page 13 of the document Program and 

functional specifications and requirements, a room for the choir conductor (10m2). The 

rehearsal rooms should be have a storage room – this may be one common storage 

space for both rehearsal rooms: the choir rehearsal room and the orchestra rehearsal 

room (about 70 m2). 

 

 

 

Pytanie nr 3: 
Gościnna sala prób orkiestry: 

 Na stronie 11 programu w pliku 2.3 wyszczególniono 150 m2 zaplecza dla 

orkiestr gościnnych, które ma być wykorzystywane jako sale ćwiczeniowe dla aka-

demii. Prosimy o wyjaśnienie, czy ma to być jedna sala wielkości 150m2 czy kilka 

mniejszych sal. 
Odpowiedź: 
Powinna to być jedna sala, z możliwością podziału, w razie takiej potrzeby, na kilka 

(np.3-4) mniejszych sal. 
Question no. 3: 
Guest Orchestra Rehearsal Room: 

 The program in document 2.3 on page 11 lists 150sm for backrooms for 

guest orchestra, which are also to be used as practice rooms for the academy. 

Please clarify if this is one room at 150sm, or several rooms at smaller sizes. 
Answer: 
This should be one room, which can be divided, if there is such need, into several (for 

example, 3–4) smaller rooms. 



 

 

 

Pytanie nr 4: 
Centrum Dokumentacji Twórczości Kompozytorów Krakowskich: 

 Czy Centrum Dokumentacji Twórczości Kompozytorów Krakowskich wymie-

nione w programie ma w zamierzeniu pełnić funkcję publiczną, i jeśli nie, to czy 

może? 
Odpowiedź: 
Założyć należy, że Centrum może w przyszłości pełnić funkcję publiczną. 

Question no. 4: 
Documentation Center of Krakow Composer’s Output: 

 Is the Documentation Center of Krakow Composer’s Output in the program 

meant to have a public function, and if not, can it?  
Answer: 
It should be assumed that the Center may have a public function in the future. 
 

 

 

Pytanie nr 5: 
Jednostki międzywydziałowe i międzyuczelniane 

 W tabelce na stronach 2–4 dokumentu 2.3 wymieniono Międzyuczelniany 

Instytut Muzyki Kościelnej i trzy jednostki międzywydziałowe. Czy dla tych funkcji 

potrzebne będą konkretne pomieszczenia? Gdzie uwzględnione je w programie? 
 Gdzie odbywają się zajęcia wychowania fizycznego? Czy będzie sala gimna-

styczna czy też w tym celu wykorzystywana jest sala rytmiczna? 
Odpowiedź: 
Jednostki miedzywydziałowe takie jak Ogólnouczelniany Zespół Dydaktyczny Języka 

Obcego i Ogólnouczelniany Zespół Dydaktyczny Nauk Humanistycznych będą korzystały z 

sal Zespołu Języków (wskaźniki dla Zespołu Języków określono w tabeli na stronie 9 

dokumentu „Założenia i wytyczne programowe oraz funkcjonalno-użytkowe”). 

Dla potrzeb wychowania fizycznego studenci Akademii korzystać będą z Sali 

gimnastycznej poza terenem uczelni (poza terenem Akademii). 

Miedzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej będzie korzystał z sal Wydziału Twórczości, 

Interpretacji i Edukacji Muzycznej. 

 

Uczestnicy konkursu powinni przewidzieć dodatkowe pomieszczenia, nie uwzględnione w 

„Założeniach i wytycznych programowych oraz funkcjonalno-użytkowych”: 

 pokój dla Kierownika Katedry na Wydziale Wokalno-Aktorskim – o powierzchni ok. 

15 m2, 

 5 sal ćwiczeń, o powierzchni ok. 25 m2 każda, dla potrzeb Zespołu Fortepianu 

Dodatkowego; Zespół Fortepianu Dodatkowego funkcjonował będzie w strukturze 

Wydziału Instrumentalnego; dla sal tych przewidzieć należy szerokie otwory 

drzwiowe, które umożliwiać będą łatwe (bez rozmontowywania instrumentu) 

wprowadzanie i wyprowadzanie fortepianu, ale jednocześnie takie rozwiązanie nie 

może pogarszać parametrów akustycznych ani sal ani pomieszczeń do tych sal 

przyległych, 

 pokój dla kierownika katedry (kierownik katedry 5) na Wydziale Instrumentalnym 

– o powierzchni ok. 15 m2. 

Jednocześnie rezygnuje się z jednego pokoju kierownika ktedry (kierownik katedry 4) na 

Wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej. 

Question no. 5: 
Interfaculty Units and Inter-universitary institutes: 

 The organizational chart in document 2.3 pages 2-4 lists an Interuniversi-

tary Institute for Church Music and three Interfaculty units. Do these functions re-

quire specific rooms? Where are these covered in the space program? 



 Where are the physical education classes held? Is there a gym or is the Eu-

rhythmics room used for this? 
Answer: 
Interfaculty units like the Foreign Languages Division and the Humanities Division will be 

using the rooms of the Foreign Languages Division (specifications for the Languages 

Division are provided on page 9 of the Program and functional specifications and 

requirements. 

For physical education classes the students will be using a gym located outside school 

grounds (outside the grounds of the Academy).  

The Interuniversitary Institute of Church Music will be using the rooms of the Faculty of 

Composition, Interpretation and Musical Education. 

The competition participants should include additional rooms that were not mentioned in 

the Program and functional specifications and requirements: 

- a room for a head of department at the Voice and Drama Faculty – about 15 m2, 

- 5 practice rooms, 25 m2 each, to be used by the Additional Piano Division; the 

Additional Piano Division will function within the Instrumental Faculty; these rooms 

should have wide door openings so that the piano to be moved in and out easily (without 

disassembling the instrument), however, the solution should not impact the acoustic 

parameters of these rooms and the rooms adjacent to them,  

- a room for a head of department (head of department 5) at the Instrumental Faculty – 

about 15 m2. 

Additionally, there should be one less room for a head of department (head of 
department 4) at the Faculty of Composition, Interpretation and Musical Education. 

 

 

 

Pytanie nr 6: 
Zespół Kształcenia Słuchu – Sala dla studentów: 

 Jakiego rodzaju zajęcia będą odbywać się w tej sali? Czy to będzie typ sali 

zajęciowej z biurkami? 
Odpowiedź: 
W sali odbywać się będą zajęcia teoretyczne – powinna więc to być sala z biurkami. 
Question no. 6: 
Aural Training Unit – Study Room for students: 

 What type of study is being done in this room? Is this classroom style with 

desks? 
Answer: 
This will be a theoretical study room – thus, it should be a classroom with desks. 
 

 

 

Pytanie nr 7: 
Recepcja, szatnie i kasa: 

 W programie w dokumencie 2.3 wymieniono kilka szatni. Strona 6: szatnia 

w strefie wejścia – czy to będzie szatnia dla publiczności? Strona 11: kuluary, gar-

deroby 1 i kuluary, garderoby 2 – czy to będą przebieralnie dla muzyków? 
 Kasa biletowa – czy w szkole będzie kasa do sprzedaży biletów na wyda-

rzenia w sali koncertowej? Czy powinna zmieścić się w 15m2 przewidzianych na 

recepcję/portiernię? 
Odpowiedź: 
Kasa usytuowana powinna być przy sali koncertowej. Bilety na wydarzenia artystyczne 

sprzedawane będą online oraz w kasie przed koncertem. Segment mieszczący sale 

koncertową powinien mieścić też szatnię dla publiczności. 

Sala koncertowa będzie integralnym elementem kompleksu zabudowy Akademii 

Muzycznej, ale zakłada się pewną autonomię segment dydaktycznego i segmentu 

mieszczącego salę koncertową (funkcje obu segmentów powinny się przenikać, ale 

jednocześnie nie powinny z sobą kolidować). 



Osobne szatnie powinni mieć zapewnione: studenci – użytkownicy kompleksu 

dydaktycznego, zespoły artystyczne korzystające z sali koncertowej, publiczność sali 

koncertowej. 

Dla solistów i zespołów artystycznych korzystających z sali koncertowej przewidzieć 

należy garderoby na zapleczu estrady, dobrze skomunikowane z estradą. Osobną, 

wygodną garderobę powinien mieć: dyrygent oraz czterech solistów (należy przewidzieć 5 

wygodnych, jednoosobowych garderób z przypisanymi do nich, osobnymi łazienkami). 

Pozostałe garderoby (dla zespołu/zespołów) mogą być pomieszczeniem wspólnym lub 

dwoma pomieszczeniami wspólnymi – dla tych garderób przewidzieć należy również 

węzły higieniczno-sanitarne. 
Question no. 7: 
Reception, Wardrobes & Box Office: 

 The program in document 2.3 lists several wardrobes. Page 6: wardrobe as 

part of entrance area – is this a coat check for the public audience attending con-

certs? Page 11: lobbies, wardrobes 1 & lobbies, wardrobes 2 – are these changing 

rooms for the musicians? 
 Box Office – will there be a physical box office at the school for perfor-

mances at the concert hall? Should this be part of the 15sm reception/concierge 

area? 
Answer: 
The box office should be located next to the concert hall. Tickets to performances will be 

sold online and at the box office before the concert. The section with the concert hall 

should also include a coat check for the public audience.   

The concert hall will be an integral element of the building complex of the Academy of 

Music, but a certain degree of autonomy of the teaching section and concert hall section 

is assumed (the functions of the two sections should intertwine, but not collide).  

Separate dressing rooms / cloakrooms should be provided for: students – users of the 

educational complex, artistic ensembles using the concert hall, and the concert audience.  

For soloists and artistic ensembles using the concert hall there will be dressing rooms 

backstage; they must be well communicated with the stage. A separate, comfortable 

dressing room should be provided for: the conductor and four soloists (there should be 5 

comfortable, individual dressing rooms with private bathrooms). Other dressing rooms 

(for the ensemble/ensembles) may be planned as one or two common rooms – these 

rooms should also be equipped with sanitary facilities. 
 

 

 

Pytanie nr 8: 
Magazynowanie instrumentów: 

 Na stronie 13 dokumentu 2.3 napisano, że obok każdej sali prób powinien 

być magazyn na instrumenty. Których sal prób to dotyczy? Czy powinny to być 

dodatkowe magazyny w stosunku do 100 m2 magazynów na instrumenty wymie-

nionych na stronie 11 pod nagłówkiem Administracja? 
Odpowiedź: 
Sale prób chóru i orkiestry powinny mieć magazyn – może to być jeden wspólny 

magazyn dla obu sal prób: sali prób chóru i sali prób orkiestry (o powierzchni ok. 70 m2). 

Magazyn instrumentów 1 i magazyn instrumentów 2 na zapleczu estrady oraz magazyn 

instrumentów w segmencie “Administracja i Obsługa oraz dodatkowe funkcje” to inne 

przestrzenie magazynowe, które muszą zostać zapewnione. 

Question no. 8: 
Instrument Storage: 

 On page 13 of document 2.3 it states that next to each rehearsal room 

there should be instrument storage. For which rehearsal rooms does this comment 

apply? Is this instrument storage in addition to the 100sm instrument storage 

noted under Administration in the program on page 11? 
Answer: 

The choir and orchestra rehearsal rooms should have a storage room – this may be one 



common space for both rooms: the choir rehearsal room and the orchestra rehearsal 

room (surface: c. 70m2). 

Instrument storage room 1 and instrument storage room 2 backstage and the instrument 

storage room in the section „Administration and Services and other functions” are 

separate storage spaces which must be provided. 

 

 

 

Pytanie nr 9: 
Pozostałe powierzchnie 

 Powierzchnia techniczna 2 – prosimy o wyjaśnienie, co powinno zostać 

uwzględnione w obrębie tych 2000 m2. 
 Pozostałe strefy i pomieszczenia – prosimy o wyjaśnienie, co powinno zo-

stać uwzględnione w obrębie tych 900m2. 
Odpowiedź: 
Powierzchnie określone w rubrykach “Powierzchnia techniczna 2.” oraz “Pozostałe strefy i 

pomieszczenia” (strona 12 w dokumencie „Założenia i wytyczne programowe oraz 

funkcjonalno-użytkowe”) to powierzchnie, które Uczestnicy konkursu mogą dowolnie 

zagospodarować w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności budynkom Akademii 

Muzycznej. 
Question no. 9: 
Other Surfaces: 

 Mechanical Space 2 – please clarify what is included in the 2000sm. 
 Other areas and rooms – please clarify what is included in the 900sm. 

Answer: 
The surfaces described as “Mechanical Space 2” and “Other areas and rooms” (page 12 

of the document Program and functional specifications and requirements) are surfaces 

that the Participants are free to plan in order to ensure full functionality of the buildings 

of the Academy of Music. 
  

 

 

Pytanie nr 10: 
Co oznacza w programie funkcjonalnym w zestawieniu powierzchni pozycja "powierzchnia 

techniczna 2." na stronie nr 12? Co według Organizatora powinno się zawierać w ramach 

tej sumy powierzchni? 
Odpowiedź: 
Powierzchnie określone w rubrykach “Powierzchnia techniczna 2.” oraz “Pozostałe strefy i 

pomieszczenia” (strona 12 w dokumencie „Założenia i wytyczne programowe oraz 

funkcjonalno-użytkowe”) to powierzchnie, które Uczestnicy konkursu mogą dowolnie 

zagospodarować w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności budynkom Akademii 

Muzycznej. 
Question no. 10: 
What is the “mechanical space 2” on page 12 of the functional program? What should be 

included in this surface? 
Answer: 
The surfaces described as “Mechanical Space 2” and “Other areas and rooms” (page 12 

of the document Program and functional specifications and requirements) are surfaces 

that the Participants are free to plan in order to ensure full functionality of the buildings 

of the Academy of Music. 
 

 

 

 

Pytanie nr 11: 
Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna: Czy drzewa oznaczone numerami 50 - 94 - 

230 - 224 to jedyne, które są pod ścisłą ochroną? Czy są jakieś ograniczenia jeśli chodzi 



o pozostałe drzewa? 
Odpowiedź: 
W obrębie działki nr 173/17 występują 4 egzemplarze drzew spełniające wstępne kryteria 

kwalifikujące je do utworzenia pomników przyrody. Są to drzewa zaznaczone na mapie 

numerami: 50, 94, 230, 224. Zaleca się, by je zachować ze względu na dużą wartość 

przyrodniczą. Na terenie wyznaczonym dla inwestycji znajdują się też inne drzewa, 

których zachowanie jest zalecane. Chodzi przede wszystkim o szpalery drzew o dużych 

obwodach usytuowane wzdłuż obecnie istniejących ciągów pieszych i pieszo-jednych, 

widoczne na opublikowanej jako załącznik do konkursu dokumentacji fotograficznej 

terenu. Zaleca się zachowanie jak największej ilości drzew. Zaleca się też zachować pas 

zieleni izolacyjnej wzdłuż torów kolejowych i granicy z bulwarami nadwiślańskimi gdyż 

tak zarysowuje się dawny układ kompozycyjny. 
Decyzja o wycince i ewentualnych nasadzeniach konkretnych rodzajów drzew i krzewów 

możliwa będzie do uzyskania we właściwej fazie projektowania i wymagać będzie 

odpowiednich decyzji administracyjnych. Do likwidacji przeznaczyć będzie można drzewa 

o złym stanie fitosanitarnym, drzewa owocowe, drzewa o niewielkich walorach 

przyrodniczych, samosiejki itd. Nazwę gatunkową każdej jednostki roślinnej z 

przydzielonym jej numerem inwentaryzacyjnym, szacunkową wysokość rośliny, 

szacunkową rozpiętość korony, obwód pnia mierzony na wysokości 130cm, wskazanie 

egzemplarzy w wieku do 10 lat, szacunkowy wiek wg tabeli wiekowej prof. 

L.Majdeckiego, uwagi o stanie zdrowotnym – opisano w inwentaryzacji dendrologicznej 

będącej załącznikiem do Regulaminu konkursu, w tym w Tabeli nr 1. 
Question no. 11: 
Detailed dendrological inventory: Are the inventory numbers trees 50 - 94 - 230 - 224 

the only to be strictly preserved? Are we free from restrictions for the other trees? 
Answer: 
There are four tree specimens on plot 173/17 that qualify for the status of natural 

monuments. These trees are marked with the numbers: 50, 94, 230, 224. It is advised 

to preserve them due to their high environmental value. There are also other trees on 

the project site that we recommend to preserve. These are especially the rows of trees 

with large circumference located alongside the existing pedestrian and mixed-use 

pathways, visible in the photographic documentation of the area provided as an 

attachment to the competition. It is recommended to preserve as many trees as possible. 

It is also recommended to preserve the buffer vegetation along the railroad tracks and 

boarder with the Vistula embankments, since such is the shape of the former 

compositional arrangement. 

Decision about the removal and possible planting of particular types of trees and bushes 

will be possible at the detailed design stage and it will require appropriate administrative 

decisions. Trees that may be chosen for removal include trees in poor philosanitary state, 

fruit trees, trees of low environmental value, self-sown vegetation etc. The species of 

each vegetation unit, its inventory number, estimated height, estimated crown width, 

trunk circumference measured at 130cm, indication of age over 10 years, estimated age 

according to L. Majdecki’s tree age table, and comments about its health condition – are 

featured in the dendrological inventory attached to the Rules of the competition, 

including Table 1.  
 


