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Zestaw pytań nr I.5 

Question set I.5 
 

 

Pytanie nr 1: 
Prosimy o wyjaśnienie: czy każdy pokój gościnny ma mieć łazienkę? Jakie powinno być 

wyposażenie takiego pokoju i łazienki. Czy powierzchnia 38m2 jest łączną powierzchnią 

pokoju i łazienki? 
Odpowiedź: 
Każdy pokój gościnny powinien mieć łazienkę. Powierzchnia 38m2 jest powierzchnią 

łączną pokoju, łazienki oraz przedpokoju i ewentualnego aneksu kuchennego. 

Question 1: 

Please clarify: should every guest room have a private bathroom? What facilities should 

be provided in such a room and bathroom? Does the surface of 38m2 include both the 

room and bathroom? 

Answer:  

Every guest room should have a private bathroom. The 38m2 include the room, bathroom 

as well as anteroom and also a possible kitchenette.  

 

 

Pytanie nr 2: 
Czy powierzchnie poszczególnych pomieszczeń mogą się nieznacznie różnić od zadanych 

powierzchni w tabeli? Jeśli tak, to jaki jest margines odchylenia od zadanych 

powierzchni? (np. sala zajęć indywidualnych w tabeli ma mieć 30m2 czy może mieć 28m2 

albo 32m2?) 
Odpowiedź: 
Dopuszcza się w pracach konkursowych możliwość zmiany parametrów powierzchniowych 

określonych w „Założeniach i wytycznych programowych oraz funkcjonalno-użytkowych” 

pod warunkiem nie pogorszenia standardów funkcjonalno-użytkowych. Nie narzuca się 

Uczestnikom konkursu marginesu odchylenia od zadanych powierzchni. 

Question 2:  

Can the room surfaces differ slightly from those specified in the table? If so, what is the 

margin of deviation from the specified surfaces? (for instance, if an individual practice 

room is 30m2 in the table, can it also be 28m2 or 32m2?) 

Answer: 

It is allowed for the competition entries to modify the surface parameters specified in the  

Program and functional specifications and requirements, provided that the functional and 

utility standards do not deteriorate. There is no deviation margin imposed. 

 

Pytanie nr 3: 
Czy zaplecze dla orkiestr gościnnych (150m2) to ma być jedno pomieszczenie czy szereg 

sal? Jeśli szereg sal to czy mają mieć możliwość częściowego łączenia/przechodzenia 

pomiędzy nimi, czy mają być o jednakowej powierzchni czy o różnych? Ile minimalnie 

powinno być tych sal? 
Odpowiedź: 
Patrz: Odpowiedź na pytanie nr 3, zestaw pytań nr I.4 z dnia 24 października 2016 r. 

http://www.amuz.krakow.pl/wp-content/uploads/doc/2016-10-24-Zestaw-pytań-nr-

I.4_Q-A-no.I.4-October-24-2016.pdf 

Question 3: 

Should the backroom for guest orchestras (150m2) consist of one room or several 

rooms? If there are several rooms, should it be possible to connect some of them/move 



between them, should they have the same size or different? What is the minimum 

number of rooms? 

Answer: 

See: Answer to question 3, question set I.4 from October 24, 2016. 

http://www.amuz.krakow.pl/wp-content/uploads/doc/2016-10-24-Zestaw-pytań-nr-

I.4_Q-A-no.I.4-October-24-2016.pdf 

 

 

Pytanie nr 4: 
Kuluary, garderoby1 (240+55m2) – to mają być dwa pomieszczenia czy szereg 

pomieszczeń (jak tak to ile i jak dużych) 
Odpowiedź: 
Patrz: Odpowiedź na pytanie nr 7, zestaw pytań nr I.4 z dnia 24 października 2016 r. 

http://www.amuz.krakow.pl/wp-content/uploads/doc/2016-10-24-Zestaw-pytań-nr-

I.4_Q-A-no.I.4-October-24-2016.pdf 

Question 4: 

Lobbies, wardrobes 1 (240+55m2) – should these be two rooms or several rooms (if so, 

how many and what size) 

Answer:  

See: Answer to question 7, question set I.4 from October 24, 2016. 

http://www.amuz.krakow.pl/wp-content/uploads/doc/2016-10-24-Zestaw-pytań-nr-

I.4_Q-A-no.I.4-October-24-2016.pdf 

 

 

Pytanie nr 5: 
Kuluary, garderoby 2 (75+55m2) – to mają być dwa pomieszczenia czy szereg 

pomieszczeń (jak tak to ile i jak dużych) 
Odpowiedź: 
zestaw pytań nr I.4 z dnia 24 października 2016 r. 

http://www.amuz.krakow.pl/wp-content/uploads/doc/2016-10-24-Zestaw-pytań-nr-

I.4_Q-A-no.I.4-October-24-2016.pdf 

Question 5: 

Lobbies, wardrobes 2 (75+55m2) – should these be two rooms or several rooms (if so, 

how many and what size) 

Answer: 

question set I.4 from October 24, 2016. http://www.amuz.krakow.pl/wp-

content/uploads/doc/2016-10-24-Zestaw-pytań-nr-I.4_Q-A-no.I.4-October-24-2016.pdf 

 

 

 

Pytanie nr 6: 
Jak ma wyglądać sala senatu – czy ma być jakieś podwyższenie, ile osób ma mieścić (w 

układzie centralnym czy jak widownia). Jak ma być umeblowana? Czy sala senatu 

powinna być w sąsiedztwie jakiś konkretnych pomieszczeń? 
Odpowiedź: 
Sala Senatu (ok. 200 m2) – powinna być usytuowana w pobliżu pomieszczeń rektorskich. 

Skład Senatu Akademii Muzycznej w Krakowie kadencji 2016-2020 i uczestnicy posiedzeń 

Senatu – patrz: http://www.amuz.krakow.pl/senat/senat/ 

Aranżacji Sali Senatu oczekuje się od projektanta. Sala senatu powinna być salą 

mieszczącą 60 osób, układ skupiony (np. sala na rzucie owalnym), z dużym wspólnym 

stołem. 

Question 6: 

What should the senate room look like – should it have some kind of platform, how many 

people should it contain (arranged centrally or like an auditorium)? How should it be 

furnitured? Should it be located in the vicinity of some particular rooms? 

Answer 

The Senate Room (c. 200 m2) – should be located in the vicinity of the rectors’ rooms.  



For a list of members of the Senate of the Academy of Music in Kraków for the 2016–

2020 term and participants of senate meetings see: 

http://www.amuz.krakow.pl/en/senat/senat/. 

The arrangement of the senate room is left to the discretion of the designer. It should be 

an oval room for 60 people, with a large communal table. 

 

Pytanie nr 7: 
Dostępność dla osób niepełnosprawnych – czy przewiduje się jakieś specjalne 

udogodnienia dla osób niepełnosprawnych – specjalna sala ćwiczeń/zajęć? 
Odpowiedź: 
Budynek / budynki Akademii Muzycznej powinny być w pełni dostępne dla 

niepełnosprawnych – zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Oczekuje się jednocześnie 

respektowania zasad uniwersalnego projektowania. 

Question 7: 

Accessibility for people with disabilities – are there any special amenities for people with 

disabilities expected – a special practice/study room? 

Answer: 

The building / buildings of the Academy of Music should be fully accessible for people 

with disabilities – in accordance with the applicable legislation, including the Regulation of 

the Minister of Infrastructure from 12 April 2002 on the technical conditions to be fulfilled 

by buildings and their location. The participants should also respect the principles of 

universal design. 

 

 

Pytanie nr 8: 
Czy każda sala jest wyposażona w fortepian albo pianino? 
Odpowiedź: 
Taką możliwość należy przewidzieć. 

Question 8: 

Is every room equipped with a grand piano or upright piano? 

Answer: 

Such a possibility should be considered. 

 

 

Pytanie nr 9: 
Czy pokoje gościnne mają być blisko sali koncertowej, czy są to pokoje dwuosobowe 

(dwa łóżka czy łóżko małżeńskie?) Kto będzie z nich korzystać? 
Odpowiedź: 
Nie narzuca się Uczestnikom konkursu lokalizacji pokoi gościnnych – rozwiązań w tym 

zakresie oczekuje się od Projektanta. Pokoje gościnne powinny być jednoosobowe, ale 

wyposażone w dwuosobowe łóżko (”łóżko królewskie”). 

Question 9: 

Should the guest rooms be located close to the concert hall, should these be double 

rooms (twin or double bed?) Who will be using them?  

Answer: 

There is no particular requirement as to the location of guest rooms – solutions in this 

respect are left to the designer’s discretion. The guest rooms should be single rooms, but 

furnished with a double bed (“queen bed”). 

 

 

Pytanie nr 10: 
Pomieszczenie czytelni z audytorium – czy ma być o układzie amfiteatralnym, z mównicą? 
Odpowiedź: 
Audytorium w czytelni uczelni muzycznej to miejsce do odsłuchu nagrań (w tym np. płyt 

CD). 

http://www.amuz.krakow.pl/en/senat/senat/


Czytelnia z audytorium wyposażona być powinna m.in. w: regały na zbiory, stanowiska 

komputerowe, stanowiska do odsłuchu, stoliki do korzystania ze zbiorów. 

Question 10 

The reading room with an auditorium – should this be a room with an amphitheater 

arrangement, with a lectern? 

Answer: 

An auditorium at a music university is a room for listening to recordings (for instance, 

CDs). 

 

 

Pytanie nr 11: 
Czy w pomieszczeniu fonoteki ma znajdować się miejsce do odtwarzania zbiorów (audio i 

wideo) oraz mają znajdować się półki/szafki, gdzie będą składowane? 

Odpowiedź: 
Zasadniczo: miejsca do odsłuchu nagrań ulokowane będą w czytelni z audytorium (patrz: 

odpowiedź na pytanie nr 10 – powyżej). W fonotece także powinno się przewidzieć 3-4 

stanowiska do odsłuchu nagrań. 

Question 11 

Should the music library have a post for playing recordings (audio and video) and should 

it contain shelves/cabinets for storing them? 

Answer 

In general: posts for listening to recordings will be located in the reading room with the 

auditorium (see: answer to question 10 – above). The music library should be equipped 

with 3–4 additional posts for listening to recordings. 

 
 

Pytanie nr 12: 
Jak ma działać wypożyczalnia? Ma posiadać ladę do wydawania i zwrotu nut/książek oraz 

półki z egzemplarzami dzieł do wypożyczenia? 
Odpowiedź: 
Wypożyczalnia powinna być wyposażona m.in. w regały wolnostojące, stanowiska 

komputerowe do wypożyczeń, stanowiska do wyszukiwania, stoliki. Rozwiązań w zakresie 

aranżacji wypożyczalni oczekuje się od Projektanta. 

Question 12: 

How should the main library room function? Should it have a counter for lending and 

returning books/scores and shelves with copies for lending? 

Answer: 

The furnishing of the main library room should include free standing bookshelves, 

computer stands for lending books, posts for browsing, desks. Solutions for arranging the 

main library room are expected from the designer. 

 

 

Pytanie nr 13: 
Pomieszczenia bufet i kuchnia (1,2,3) – dla kogo są przeznaczone, mają być w pobliżu 

jakiś konkretnych pomieszczeń, czy wydawane mają być gotowe posiłki? 
Odpowiedź: 
W obiektach Akademii Muzycznej przewidzieć należy lokal / punkt lub lokale / punkty 

gastronomiczne. Ich lokalizacja jest uzależniona od rozplanowania w budynku / 

budynkach poszczególnych stref funkcjonalnych i pomieszczeń przez Projektanta. Lokal / 

punkt lub lokale / punkty gastronomiczne przeznaczone powinny być przede wszystkim 

dla studentów i pracowników Akademii Muzycznej, ale dostępne tez powinny być dla 

gości spoza uczelni.  

Zobacz też odpowiedź na pytanie nr 5, zestaw pytań nr I.1 z dnia 10 października 2016 

r.: http://www.amuz.krakow.pl/wp-content/uploads/doc/2016-10-10-Zestaw-pytań-nr-

I.1__Q-and-A-no.-I.1_October-10-2016.pdf 

Nowe obiekty Akademii Muzycznej mają z jednej strony stwarzać optymalne warunki dla 

działalności dydaktycznej i naukowej. Z drugiej jednak strony: projektowana inwestycja 



ma być istotnych elementem procesów rewitalizacji i reintegracji Krakowa, co oznacza, że 

nowe obiekty Akademii Muzycznej nie mogą być odseparowany od miasta. Od 

Uczestników konkursu oczekuje się rozwiązań uwzględniających zarówno specyficzne 

potrzeby uczelni, jak i roli, jaką inwestycja ma pełnić w procesach przestrzennej oraz 

społecznej rewitalizacji i rehabilitacji. 

Question 13: 

The buffet and kitchen (1,2,3) – who uses these rooms, should they be located in the 

vicinity of some particular rooms, will ready meals be served? 

Answer: 

The buildings of the Academy of Music should contain (a) catering / food service unit or 

units. Their location depends on the planning of particular functional areas and rooms in 

the building/s. The catering / food service point/s are intended primarily for students and 

employees of the Academy of Music, but should be accessible for quests as well. 

See also answer to question 5, question set I.1 from October 10, 2016: 

http://www.amuz.krakow.pl/wp-content/uploads/doc/2016-10-10-Zestaw-pytań-nr-

I.1__Q-and-A-no.-I.1_October-10-2016.pdf 

The new premises of the Academy of Music should provide optimum conditions for its 

educational and research activities. However, the designed project should also be an 

important part of the revitalization and reintegration of Kraków, which means the new 

premises of the Academy of Music cannot be separated from the city. The Participants of 

the competition are expected to provide solutions that will take into account the specific 

needs of the school, as well as the role the project is to play in the processes of urban 

and social revitalization and rehabilitation. 

 

 

Pytanie nr 14: 
Na ile miejsc postojowych powinien być parking? Dla kogo ma być przeznaczony – 

wykładowców, studentów, widzów podczas koncertów? 
Odpowiedź: 
Patrz: odpowiedź na pytanie 1, zestaw pytań nr I.4 z dnia 24 października 2016 r.: 

http://www.amuz.krakow.pl/wp-content/uploads/doc/2016-10-24-Zestaw-pytań-nr-

I.4_Q-A-no.I.4-October-24-2016.pdf 

Question 14: 

How many parking spaces are needed? Who uses the parking – professors, students, 

concert audience? 

Answer: 

See: answer to question 1, question set I.4 from October 24, 2016: 

http://www.amuz.krakow.pl/wp-content/uploads/doc/2016-10-24-Zestaw-pytań-nr-

I.4_Q-A-no.I.4-October-24-2016.pdf 

 

 

Pytanie nr 15: 
Jak będą prezentowane plansze? (Układ ma być poziomy – czy będą 

powieszone/położone w jednym ciągu, czy np. w dwóch rzędach, górnym i dolnym?) Czy 

można je połączyć kompozycyjnie? 
Odpowiedź: 
Część graficzną należy przedstawić na lekkich sztywnych planszach o wymiarach 

100x70cm (układ poziomy).  Sposób kompozycji plansz pozostawia się do decyzji 

Uczestników konkursu. 

Question 15: 

How will the boards be presented? (The layout is to be horizontal – will they be 

hanged/laid out in one sequence, or, for example, in two rows, a lower one and upper 

one?) Can the boards be linked compositionally? 

Answer: 

The graphic part should be presented on light, rigid 100x70cm boards (horizontal layout). 

The arrangement of the boards is left to the discretion of the Participants. 

 

http://www.amuz.krakow.pl/wp-content/uploads/doc/2016-10-10-Zestaw-pytań-nr-I.1__Q-and-A-no.-I.1_October-10-2016.pdf
http://www.amuz.krakow.pl/wp-content/uploads/doc/2016-10-10-Zestaw-pytań-nr-I.1__Q-and-A-no.-I.1_October-10-2016.pdf


 

Pytanie nr 16: 
Co powinna zawierać tabela programowo-bilansowa, czy jest wzór takiej tabeli? 
Odpowiedź: 
Wzorem dla tabeli programowo-bilansowej powinna być Tabela zamieszczona na stronach 

6 – 12 Założeń i wytycznych programowych oraz funkcjonalno-użytkowych. 

Należy w niej uwzględnić zalecenia zawarte w Regulaminie konkursu, w załącznikach do 

Regulaminu konkursu, w odpowiedziach na pytania do Regulaminu konkursu oraz w 

ewentualnych zmianach Regulaminu. 

Question 16: 

What should the program/summary table contain, is there a template of such a table? 

Answer: 

The template for the program/summary table is the Table on pages 6–12 of the Program 

and functional specifications and requirements. The table should account for the 

recommendations from the Rules of the competition, the attachments to the Rules of the 

competition, answers to the questions to the Rules of the competition and any 

modifications in the Rules of the competition should such be introduced. 

 

 

Pytanie nr 17: 
Jaka będzie planowana dostępność komunikacyjna? Czy zapisy planu są wiążące? Czy 

wiadomo od której strony w głównej mierze mają przybywać widzowie sali koncertowej, 

od której studenci itd.? 
Odpowiedź: 
Dla terenu wyznaczonego dla inwestycji nie uchwalono miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. W załączniku do Regulaminu konkursu pt.: 

„Uwarunkowania i wytyczne urbanistyczne, architektoniczne, kulturowe i środowiskowe”, 

będącym załącznikiem do Regulaminu konkursu opisano założenia najnowszej koncepcji 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Prace konkursowe powinny być 

przygotowane z uwzględnieniem zapisów zawartych w tym dokumencie. 

Jak zaznaczono na s. 3 przywołanego wyżej dokumentu: „Istniejący układ komunikacyjny 

rozbudowany zostanie docelowo poprzez budowę ulic: ul. M. Stachowskiego (powiązaną z 

Węzłem Kotlarskim), ul. L. Zieleniewskiego (przedłużenie ul. Stachowskiego i włączenie w 

ul. Grzegórzecką) oraz nowy trakt drogowy będący przedłużeniem ul. Stachowskiego aż 

do ul. Skrzatów.” Na s. 1 przywołanego wyżej dokumentu zamieszczono mapkę, gdzie 

zaznaczono ulice: M. Stachowskiego, L. Zieleniewskiego, Grzegórzecką, Skrzatów. Nowy 

trakt drogowy będący przedłużeniem ul. Stachowskiego aż do ul. Skrzatów (w najnowszej 

koncepcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego to droga publiczna klasy 

lokalnej) planowany jest wzdłuż północno-zachodnich granic działek 173/15, 173/16, 

173/17 – równolegle do nieczynnego nasypu kolejowego. Działka nr 173/16 to działka 

leżąca pomiędzy działkami: 173/17, 173/20, 173/15. 

Reasumując: obsługa komunikacyjna projektowanych obiektów Akademii Muzycznej 

(usytuowanych na działkach nr 173/17 i 173/21) będzie zapewniona z wykorzystaniem 

istniejącej ul. Skrzatów i nowego (projektowanego) traktu drogowego będącego 

przedłużeniem ul. Stachowskiego do ul. Skrzatów. 

Question 17: 

What is the planned transport accessibility? Is the plan binding? Is it known from which 

direction most audience will be arriving to the concert hall, from which the students, 

etc.? 

Answer: 

A local development plan has not yet been adopted for the project site. In the 

attachment to the Rules of the competition titled Urban, architectural, cultural and 

environmental conditions and requirements the assumptions of the newest concept of the 

local development plan have been described. The competition entries should be prepared 

with consideration of the provisions of that document.  

As it is mentioned on page 3 of the above-mentioned document: “The existing traffic 

system is planned to be broadened through the construction of the following streets: ul. 



M. Stachowskiego (connected to Węzeł Kotlarski), ul. L. Zieleniewskiego (extension of ul. 

Stachowskiego going into ul. Grzegórzecka) and a new route that will be an extension of 

ul. Stachowskiego linking it to ul. Skrzatów.” On page 1 of the document there is a map 

with the streets:  M. Stachowskiego, L. Zieleniewskiego, Grzegórzecka, Skrzatów. The 

new traffic route that will extend ul. Stachowskiego, connecting it to ul. Skrzatów (in the 

newest concept of the local development plan this is a public local road, class: L) is 

planned along the north-western border of sites 173/15, 173/16, 173/17 – parallel to the 

inactive railway embankment. Site 173/16 is located between sites: 173/17, 173/20, 

173/15. 

Reassuming: transport access to the planned premises of the Academy of Music (located 

on sites 173/17 and 173/21) will be provided through the existing ul. Skrzatów and the 

new (planned) traffic route that will constitute an extension of Stachowskiego in the 

direction of ul. Skrzatów. 

 

 

Pytanie nr 18: 
W Dokumencie ”Uwarunkowania i wytyczne” na stronie 2 napisano: „W  

zakresie istniejącej zabudowy wprowadzono ochronę konserwatorską  

parterowego budynku usytuowanego w północno-zachodnim narożniku działki  

nr 173/17 –(...) (oznaczony jako E2).”  Na jakim rysunku jest on  

znaczony jako E2? Który dokładnie to budynek na planie sytuacyjnym? 

Dalej napisano: „najnowszej koncepcji miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dopuszcza się wyburzenie, bez konieczności odbudowy, pozostałych  

budynków aktualnie istniejących na działkach nr 173/17 i 173/21, przy  

czym rozbiórkę budynku oznaczonego na rysunku planu symbolem „K2”  

(relikty garażu usytuowanego na granicy działek 172/17 i 173/20)  

poprzedzić musi pełna inwentaryzacja architektoniczna i fotograficzna.” 

Czy powyższe oznacza, że dopuszcza się wyburzenie wszystkich budynków na  

działkach 173/17 i 173/21 czy też wszystkich poza budynkiem E2? Na  

jakich rysunkach są one oznaczone jako E2 i K2? Prosimy o ujednoznacznienie co można 

wyburzyć. 

Odpowiedź: 
Patrz: odpowiedź na pytanie 1 i pytanie 2, zestaw pytań nr I.3 z dnia 19 października 

2016 r.: http://www.amuz.krakow.pl/wp-content/uploads/doc/2016-10-19-Zestaw-pytań-

nr-I.3__Q-and-A-no.I.3-October-19-2016.pdf 

Question 18: 

On page 2 of the document Conditions and requirements it is written “As for already 

existing buildings, the one story building situated in the north-western corner of plot 

173/17 is listed for conservation – (…) (marked as E2)” In which drawing is this building 

marked as E2? Which building is this exactly on the site plan? Further it is written: “The 

newest draft of the local development plan permits the demolition of the buildings 

currently existing on plots 173/17 and 173/21, however, the removal of the building 

marked with the symbol “K2” (the remains of a garage on the border of plots 172/17 and 

173/20) should be preceded by full architectural and photographic inventory.” Does this 

mean that it is possible to demolish all buildings on sites 173/17 and 173/21 or all 

buildings except E2? On which images are they marked as E2 and K2? Please specify 

which buildings may be demolished. 

Answer: 

See: answer to question 1 and 2, question set I.3 from October 19, 2016: 

http://www.amuz.krakow.pl/wp-content/uploads/doc/2016-10-19-Zestaw-pytań-nr-

I.3__Q-and-A-no.I.3-October-19-2016.pdf 

 

 

Pytanie nr 19: 
 W Dokumencie ”Uwarunkowania i wytyczne” na stronie 3 napisano:  

„Istniejący układ komunikacyjny rozbudowany zostanie docelowo poprzez  

 budowę ulic: ul. M. Stachowskiego (powiązaną z Węzłem Kotlarskim), ul.  

http://www.amuz.krakow.pl/wp-content/uploads/doc/2016-10-19-Zestaw-pytań-nr-I.3__Q-and-A-no.I.3-October-19-2016.pdf
http://www.amuz.krakow.pl/wp-content/uploads/doc/2016-10-19-Zestaw-pytań-nr-I.3__Q-and-A-no.I.3-October-19-2016.pdf
http://www.amuz.krakow.pl/wp-content/uploads/doc/2016-10-19-Zestaw-pytań-nr-I.3__Q-and-A-no.I.3-October-19-2016.pdf
http://www.amuz.krakow.pl/wp-content/uploads/doc/2016-10-19-Zestaw-pytań-nr-I.3__Q-and-A-no.I.3-October-19-2016.pdf


 L. Zieleniewskiego (przedłużenie ul. Stachowskiego i włączenie w ul.  

 Grzegórzecką) oraz nowy trakt drogowy będący przedłużeniem ul.  

 Stachowskiego aż do ul. Skrzatów.” Prosimy o ujednoznacznienie tych informacji w 

formie np. mapy pokazującej planowane trakty.  Interesuje nas informacja jak będzie 

wyglądać nowa ulica w relacji do istniejącej działki.  Czy sugeruje się dostęp do 

kompleksu od strony północnej działki 173/21? Czy planuje się dostęp od strony 

wschodniej? Czy sugeruje  się dwa osobne wejścia dla kompleksu dydaktycznego i Sali 

koncertowej ? 
Odpowiedź: 
Patrz: odpowiedź na pytanie nr 17 powyżej. 

Sugeruje  się dwa osobne wejścia: osobne dla kompleksu dydaktycznego i osobne dla 

kompleksu mieszczącego salę koncertową. 

Question 19: 

In the document Conditions and requirements on page 3 it is written: “The existing traffic 

system is planned to be broadened through the construction of the following streets: ul. 

M. Stachowskiego (connected to Węzeł Kotlarski), ul. L. Zieleniewskiego (extension of ul. 

Stachowskiego going into ul.Grzegórzecka) and a new route that will be an extension of 

ul. Stachowskiego linking it to ul. Skrzatów.” Please clarify this information, for instance, 

in the form of a map showing the planned routes. We would like to know what the new 

street will look like in relation to the existing site. Is it suggested there be access to the 

complex from the north of site 173/21? Is access from the east planned? Is it suggested 

that there be two separate entrances to the educational complex and concert hall? 

Answer: 

See: answer to question 17 above. 

Two separate entrances are suggested: one for the educational complex and a separate 

one for the complex with the concert hall. 

 

 

Pytanie nr 20: 
Czy studia nagrań wymienione w wykazie pomieszczeń za salą koncertową  

powinny znajdować się również koło Sali koncertowej? 
Odpowiedź: 
Studio nagrań 2. powinno znajdować się obok sali koncertowej, studio nagrań 1. może 

być zlokalizowane w pobliżu sali koncertowej. 

Question 20: 

Should the recording studios listed among the rooms after the concert hall also be 

located in the vicinity of the concert hall? 

Answer:  

Recording studio 2. should be located next to the concert hall, recording studio 1. may be 

located in the vicinity of the concert hall. 

 

 

Pytanie nr 21: 
Czy możliwe jest przekazanie uczestnikom zdjęć w większej rozdzielczości, najlepiej w 

folderze RAR lub ZIP, tak aby nie trzeba było ściągać ze strony Zamawiającego po jednym 

zdjęciu? 
Odpowiedź: 
Nie przewiduje się przekazania Uczestnikom konkursu dodatkowych zdjęć terenu 

lokalizacji. 

Question 21: 

Is it be possible for the participants to obtain higher resolution photographs, if possible in 

the form of a RAR or ZIP folder, so that they do not have to download the photographs 

one by one from the website of the Ordering Party? 

Answer: 

We do not envisage providing Participants with additional photographs of the location. 

 

 



Pytanie nr 22: 
Czy zamawiający dysponuje zdjęciami lotniczymi, które uczestnicy mogliby wykorzystać 

w konkursie? 
Odpowiedź: 
Nie przewiduje się przekazania Uczestnikom konkursu dodatkowych zdjęć terenu 

lokalizacji. 

Question 22: 

Does the ordering party have aerial photographs that the participants could use in the 

competition? 

Answer: 

We do not envisage providing Participants with additional photographs of the location. 

 

 

Pytanie nr 23: 
Czy Zamawiający może udostępnić zdjęcia panoramiczne np. od strony Wisły, oraz z 

innych stron działki? 
Odpowiedź: 
Nie przewiduje się przekazania uczestnikom konkursu dodatkowych zdjęć terenu 

lokalizacji. 

Question 23:  

Could the Ordering Party provide panoramic photos, for instance, from the perspective of 

the Vistula river, and from other sides of the site? 

Answer: 

We do not envisage providing Participants with additional photographs of the location. 

 

 

Pytanie nr 24: 
Prosimy o udostępnienie mapy do celów archiwalnych, nawet w formacie jpg, pokazującej 

szerszy zakres otoczenia, szczególnie  w kierunku centrum i Wisły. 
Odpowiedź: 
Nie przewiduje się przekazania uczestnikom konkursu dodatkowych materiałów 

graficznych. 

Question 24: 

We would like to ask for a map for archiving purposes, even in jpg format, showing a 

broader scope of the neighborhood, especially in the direction of the city center and 

Vistula. 

Answer: 

We do not envisage providing Participants with additional graphic materials. 

 

 

Pytanie nr 25: 
Z której strony Organizator Konkursu przewiduje główne wejście do planowanej Akadami 

Muzycznej? Która ulica będzie główną ulicą dojazdową? 
Odpowiedź: 
Patrz: odpowiedzi na pytania nr 17 i 19 powyżej. Lokalizację głównego wejścia 

pozostawia się do decyzji uczestników konkursu.  

Question 25: 

From which side does the Organizer envisage the main entrance to the new Academy of 

Music? Which street will be the main access street? 

Answer:  

See: answers to questions 17 and 19 above. The location of the main entrance is left to 

the discretion of the Participants. 

 

 

Pytanie nr 26: 
Czy istnieje dokładniejszy plan zagospodarowania przestrzennego (w formacie dwg?) 
Odpowiedź: 



Nie przewiduje się przekazania uczestnikom konkursu dodatkowych materiałów 

graficznych. 

Question 26: 

Is there a more detailed master plan available (in dwg format?) 

Answer:  

We do not envisage providing Participants with additional graphic materials. 

 

 

Pytanie nr 27: 
Jaka jest wysokość budynku pod ochroną konserwatorką – czy istnieją plany (dwg)? 
Odpowiedź: 
Obiekt oznaczony symbolem „E2” (przeznaczony na zachowania) to budynek niski; 

wysokość ok. 7 m. 

Nie przewiduje się przekazania uczestnikom konkursu dodatkowych materiałów 

graficznych. 

Question 27: 

What is the height of the building listed for conservation – are plans (dwg) available? 

Answer: 

The building marked as “E2” (listed for conservation) is a low building; about 7 m high. 

We do not envisage providing Participants with additional graphic materials. 

 

 

Pytanie nr 28: 
Na terenie sąsiadującym są widoczne dwie ślepe uliczki – część północna, parcela 

172/28- czy istnieją plany dotyczące tych ulic? Czy możemy je zmienić? 
Odpowiedź: 
Działki nr 172/28 i 171/3 nie są przedmiotem konkursu. 

Question 28: 

There are two dead end streets on the neighboring sites – to the north, plot 172/28 – are 

there plans for these streets? Can we change them? 

Answer:  

Sites 172/28 and 171/3 are not part of the competition. 

 

 

Pytanie nr 29: 
Koncepcja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: prosimy o podanie listy 

lub wymienienia najbardziej popularnych gatunki rodzimych drzew i krzewów. 
Odpowiedź: 
Informacje o istniejącym drzewostanie zawarte są w „Szczegółowej inwentaryzacji 

dendrologicznej stanowiącej załącznik” nr 2.6. do Regulaminu konkursu. 

Question 29: 

Local development plan concept: we would like to request a list of the most popular 

native species of trees and bushes. 

Answer: 

Information about existing vegetation is provided in the Detailed dendrological inventory, 

attachment 2.6 to the Rules of the competition 

 

 

Pytanie nr 30: 
Czy na terenie wyznaczonym do budowy są zaplanowane ścieżki rowerowe? 
Odpowiedź: 
Rozwiązanie komunikacji na terenie wyznaczonym dla inwestycji jest zadaniem 

konkursowym i pozostawia się do decyzji Uczestników konkursu. 

Question 30: 

Are there any bike routes planned on the project site? 

Answer: 



Solving traffic on the project site is a competition problem and is left to the discretion of 

Competition Participants. 

 
 

Pytanie nr 31: 
„IV.12. Niedopuszczalne jest oznaczanie opakowań zawierających Pracę Konkursową w 

sposób umożliwiający identyfikację składającego je Uczestnika, w szczególności przez 

podanie adresu, nazwy, firmy lub logo Uczestnika. Koperty lub opakowania zawierające 

prace mogą zawierać wyłącznie oznaczenia wymagane niniejszym Regulaminem. 

Sugeruje się przekazanie Prac Konkursowych przez osoby trzecie, niepowiązane w sposób 

oczywisty z danym Uczestnikiem. Podobnie należy przygotować ewentualne 

potwierdzenia złożenia Prac Konkursowych, tak aby Organizator nie mógł się zapoznać z 

danymi Uczestnika Konkursu składającego daną pracę.” Składając naszą pracę jesteśmy 

zmuszeni do wysyłki przez kuriera (Hiszpania). Czy wystarczy ze podamy adres nadawcy 

alternatywny, (czyli nie ewidentnie kojarzony z adresem biura) – czy tez powinniśmy 

najpierw wysłać całość do Polski i przez pośrednika złożyć pracę? W pierwszym wypadku 

państwo (Hiszpania) pozostaje czytelne. 
Odpowiedź: 
Wystarczy podanie adresu alternatywnego. Wysyłka pracy z danego kraju nie oznacza, że 

w tym kraju znajduje się siedziba Uczestnika konkursu.   

Question 31:  

“IV.12. It is unacceptable for participants to mark the packaging/envelopes containing the 

Competition Entry in a manner enabling the identification of the Participant, including 

writing the address, name, company or logo of the participant. Envelopes or packaging 

containing the entries may be marked only in the way specified in the hereby Rules of the 

Competition. It is suggested that the competition entries be delivered by third parties, 

without obvious connection to the given participant. Any documents confirming the 

submission of competition entries should also be prepared in a way preventing the 

disclosure of the data of the Competition Participant.” 

In order to submit our entry we have to use a courier service (Spain). Is it sufficient we 

provide an alternative address (one that is not clearly associated with the address of the 

office) – or should we first send the entry to Poland and submit it through an 

intermediary? In the first case the country (Spain) remains identifiable. 

Answer: 

An alternative address is sufficient. The fact that a work was sent from a given country 

does not mean that the seat of the Participant is necessarily located in that country.  


