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Zestaw pytań nr I.6 

Question set I.6 

 

Pytanie nr 1: 

Strona 11 Założeń i wytycznych programowych oraz funkcjonalno-użytkowych: 

W kategorii Administracja i Obsługa oraz dodatkowe funkcje pojawia się trzykrotnie zapis 

"bufet + kuchnia". Czy są to bufety dostępne tylko przez pracowników administracji? Czy 

można połączyć je w jeden większy bufet? Czy jest on dostępny dla studentów oraz 

osoby z poza uczelni? 

Odpowiedź: 

Patrz: odpowiedź na pytanie nr 13, zestaw pytań nr I.5 z dnia 2 listopada 2016 

Question 1: 

Page 11 of the Program and functional specifications and requirements: 

In the section Administration and Services and additional functions “buffet + kitchen” is 

listed three times. Are the buffets only for administrative employees? Can they be 

connected into one larger buffet? Is it open for students and persons from outside the 

school? 

Answer: 

See: answer to question 13, question set I.5 from November 2, 2016. 

 

 

Pytanie nr 2: 

Elementy obowiązkowe pracy konkursowej I Etapu to między innymi Koncepcja 

zagospodarowania terenu w skali 1:500 oraz rzuty kondygnacji w skali 1:250. Przy tak 

dużych skalach poszczególnych elementów projektu, koncepcja nie mieści się na 

wymaganych 5 planszach 100x70. Co w takiej sytuacji? 

Odpowiedź: 

Dopuszcza się opracowanie dodatkowej planszy, jeśli będzie to niezbędne dla 

przedstawienie zagospodarowania terenu i rzutów kondygnacji w skali 1:250. 

Question 2: 

Compulsory elements of a stage I competition entry include the urban design concept in 

1:500 scale and floor plans in 1:250 scale. With such large scales for elements of the 

project, the concept will not fit on five 100x70 boards. What should we do in this 

situation? 

Answer: 

Participants may submit an additional board if it is indispensable for the presentation of 

the urban design concept and 1:250 floor plans.  

 

 

Pytanie nr 3: 

Elementem obowiązkowym są również wizualizacje - między innymi widok całościowy 

zabudowy z „lotu ptaka" oraz panorama od strony rzeki Wisła. Czy organizator konkursu 

zaopatrzy uczestników w zdjęcia lotnicze opracowywanego terenu oraz zdjęcia od strony 

rzeki przedstawiające widok na teren wraz z otoczeniem ? 

Odpowiedź: 

Nie przewiduje się przekazania uczestnikom konkursu dodatkowych zdjęć terenu 

lokalizacji. 

Question 3: 

Obligatory elements also include visualizations – including a general view of the complex 

from a “bird’s eye” perspective and a panorama from the side of the Vistula river. Will the 

organizer provide the participants with aerial photos of the competition area and 

photographs from the side of the river showing the site and its neighborhood? 

Answer: 

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



 

 

Pytanie nr 4: 

W dokumencie „Uwarunkowania i wytyczne urbanistyczne, architektoniczne, kulturowe i 

środowiskowe” na stronie drugiej jest mowa o wprowadzeniu ochrony konserwatorskiej 

parterowego budynku usytuowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 173/17. 

Z dostarczonych materiałów oraz zdjęć satelitarnych nie wynika iż w tym narożniku 

znajduje się budynek. Czy chodzi może o budynek w północno- wschodnim narożniku 

działki nr 173/17? Ponadto dalej w tekście wspomniano o oznaczeniu tego budynku jako 

E2. Gdzie można znaleźć ww. oznaczenie? 

Odpowiedź: 

Patrz: Zestaw pytań nr 1.3 i odpowiedzi na pytania z dnia 19 października 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 

Question 4: 

On page two of the document Urban, architectural, cultural and environmental conditions 

and requirements it is mentioned that a one story building situated in the north-western 

corner of site 173/17 is listed for conservation. Such a building is not visible on the 

provided materials and satellite photographs. Is this perhaps the building in the north-

eastern corner of site 173/17? Further the text mentions the building is marked as E2. 

Where is this symbol marked? 

Answer: 

See: Question set 1.3 and answers to questions 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 5: 

W dokumencie „Uwarunkowania i wytyczne urbanistyczne, architektoniczne, kulturowe i 

środowiskowe” na stronie drugiej jest mowa o budynku oznaczonym na rysunku planu 

symbolem „K2”. O jakim planie mowa? 

Odpowiedź: 

Patrz: Zestaw pytań nr 1.3 i odpowiedzi na pytania z dnia 19 października 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 

Question 5: 

On page 2 the document Urban, architectural, cultural and environmental conditions and 

requirements mentions a building marked on the plan with the symbol “K2”. Which plan 

is it?  

Answer: 

See: Question set 1.3 and answers to questions 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 6: 

Czy pod pojęciem strefy ochrony zieleni w zdaniu: „Wprowadzono strefę ochrony zieleni 

w tej części obszaru, gdzie znajduje się najwięcej drzew, wskazanych do zachowania w 

przyszłym zagospodarowaniu.” w dokumencie „Uwarunkowania i wytyczne urbanistyczne, 

architektoniczne, kulturowe i środowiskowe” na stronie trzeciej należy rozumieć szpalery 

drzew oraz (jedno) drzewo o rozmiarach pomnikowych wskazane na rysunku „Wstępnej 

Koncepcji Projektu MPZP obszaru Grzegórzki – rejon ulicy Skrzatów”? 

Odpowiedź: 

Patrz: Odpowiedź na pytanie nr 11 – Zestaw pytań nr I.4 i odpowiedzi na pytania z dnia 

24 października 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 

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


Question 6: 

Does the term “vegetation protection area” in the sentence “A vegetation protection area 

was established in the part of the area where there are most trees which have been 

indicated for conservation during future development.” on page three of the document 

Urban, architectural, cultural and environmental conditions and requirements mean the 

tree rows and (one) tree the size of a natural monument tree indicated on the drawing 

Preliminary Land Development Concept of the area Grzegórzki – ul. Skrzatów (“Wstępna 

Koncepcja Projektu MPZP obszaru Grzegórzki – rejon ulicy Skrzatów”)? 

Answer:  

See: Answer to question 11 – Question set I.4 and answers to questions 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 7: 

Czy w dokumencie „Założenia i wytyczne programowe oraz funkcjonalno-użytkowe” na 

stronie 12, gdzie określono powierzchnię netto parkingu podziemnego (250 m2) 

popełniono błąd? 

W związku z chęcią jak najlepszego opracowania koncepcji  projektu pojawiło się pytanie 

- jak blisko można zbliżyć się z projektowaną zabudową do terenów kolejowych? Brak 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego komplikuje sprawę. 

Odpowiedź: 

Lokalizacja projektowanego zespołu budynków jest częścią zadania konkursowego i 

zależy od decyzji projektowej Uczestników konkursu. 

Patrz też: Odpowiedź na pytanie nr 1 – Zestaw pytań nr I.4 i odpowiedzi na pytania z 

dnia 24 października 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 

Question 7 

Is there a mistake on page 12 of the document Program and functional specifications and 

requirements where the net surface of the underground parking is specified (250m2)? 

Given that we want to prepare the best design concept possible we would like to ask – 

how close can the planned buildings be to the railroad area? The lack of a local land 

development plan complicates the matter. 

Answer: 

Locating the planned building complex is part of the competition task and depends on the 

decision of the Participants.  

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 8: 

Czy w przypadku braku MPZP przepisem obowiązującym będą przepisy art. 53 ust 2 I 3 

ustawy o transporcie kolejowym (Dz.U.2013.1594 ze zm.), która zaznacza że: Budowle i 

budynki mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 10 m od granicy obszaru 

kolejowego, z tym, że odległość ta od osi skrajnego toru nie może być mniejsza niż 20 m 

Odpowiedź: 

Tak, lecz oprócz wymienionego artykułu zastosowanie ma również art. 57 cytowanej 

ustawy: 

1. W przypadkach szczególnie uzasadnionych dopuszcza się odstępstwo od 

warunków usytuowania budynków i budowli określonych w art. 53 oraz 

wykonywania robót ziemnych określonych na podstawie art. 54. Odstępstwo nie 

może powodować zagrożenia życia ludzi lub bezpieczeństwa mienia oraz 

bezpieczeństwa i prawidłowego ruchu kolejowego, a także nie może zakłócać 

działania urządzeń służących do prowadzenia tego ruchu. 

2. Właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej, w rozumieniu 



przepisów Prawa budowlanego, udziela bądź odmawia zgody na odstępstwo po 

uzyskaniu opinii właściwego zarządcy. 

Question 8: 

Given the lack of a land development plan, will the relevant legislation be article 53, 

points 2 and 3 of the Rail Transport Act (Dz.U.2013.1594 as amended), which specifies 

that: Structures and buildings may be located at a distance of at least 10 m from the 

border of the railway area, provided the distance from the of axis of the outer track is not 

smaller than 20 m. 

Answer: 

Yes, but apart from the said article, article 57 of the Act also applies: 

1. In specially justified cases exceptions are allowed from the conditions for locating 

structures and buildings specified in article 53 and for performance of earth works 

specified in article 54. The exception cannot cause danger to human life or safety 

of property, cannot impact the safety and normal functioning of rail traffic, and 

cannot interfere with the functioning of rail traffic equipment. 

2. The relevant office of architectural and urban administration, pursuant to the 

provisions of The Construction Law, gives or denies permission to such an 

exception after obtaining the opinion of the relevant operator. 

 

 

Pytanie nr 9: 

Jakie odległości należy zachować w przypadku projektowania zieleni wysokiej oraz 

elementów ochrony akustycznej? 

Odpowiedź: 

Organizator oczekuje odpowiedzi na to zagadnienie od Uczestników konkursu. 

Question 9: 

What distances should be kept when designing high greenery and elements of acoustic 

protection? 

Answer: 

The Ordering Party expects answers to this issue from the Competition Participants. 

 

 

Pytanie nr 10: 

Czy w sali koncertowej należy przewidzieć (zaprojektować) prospekt organowy? Jeżeli tak 

to jakiej wielkości? 

Odpowiedź: 

W sali koncertowej nie planuje się prospektu organowego. 

Question 10: 

Should the design for the concert hall include an organ prospectus? If so, what size? 

Answer:  

We do not envisage an organ prospectus in the concert hall. 

 

 

Pytanie nr 11: 

Sala koncertowa, szczególnie sala koncertowa Akademii Muzycznej w Krakowie, 

przeznaczona jest do wykonywania różnorodnej muzyki (od organowej i symfonicznej po 

jazz i muzykę elektroakustyczną) oraz, wg założeń i wytycznych programowych i 

funkcjonalno-użytkowych, przyjmowania konferencji i sympozjów.  Czy w przypadku tak 

zmiennych warunków akustycznych powinno się projektować nie tylko ruchome elementy 

akustyczne (wg punktu 1.1.3.7. wytycznych akustycznych), ale także zmienne 

przestrzenie wybrzmiewania regulujące w istotny sposób kubaturę sali oraz jej 

podstawowe parametry, na przykład czas pogłosu? 

Odpowiedź: 

Praca konkursowa Etapu I powinna zawierać opis kluczowych rozwiązań akustycznych dla 

budynku mieszczącego salę koncertową i dla sali koncertowej. Opis ten powinien zostać 

sporządzony z uwzględnieniem Wytycznych akustycznych – stanowiących załącznik nr 2.4 

do niniejszego Regulaminu. Jeśli Uczestnik konkursu przekonany jest o potrzebie 



zastosowania dodatkowych rozwiązań, nieopisanych w Wytycznych, to może je 

zaproponować jednocześnie uzasadniając ich celowość. Walory akustyczne 

zaproponowanych rozwiązań będą oceniane przez Sąd konkursowy przy wsparciu 

ekspertów. 

Question 11: 

A concert hall, and especially the concert hall of the Kraków Academy of Music, is meant 

for performing various kinds of music (from organ and symphonic music to jazz and elec-

troacoustic music) and, according to the program and functional requirements and speci-

fications, serves also for conferences and seminars. In the case of such variable acoustic 

conditions, should the design include not only movable acoustic elements (according to 

point 1.1.3.7 of the acoustical guidelines), but also variable reverberation spaces signifi-

cantly regulating the volume of the room and its basic parameters, for instance, rever-

beration time? 

Answer: 

The stage I competition entry should contain a description of the key acoustical solutions 

for the building containing the concert hall and the concert hall. This description should 

be prepared with consideration of the Acoustical guidelines – attachment 2.4 to the here-

by Rules of the competition. If the participant is convinced of the need for using addition-

al solutions that are not described in the Guidelines, they may propose such solutions, 

providing a justification for their use. The acoustic qualities will be evaluated by the 

Competition Jury with support of experts. 

 

  

Pytanie nr 12: 

W zestawieniu podstawowych funkcji i parametrów projektowanej inwestycji określono 

wielkość podziemnego parkingu (w kubaturze budynku) na 250 m2, czyli dla ok. 10 

samochodów. Czy dopuszcza się możliwość zaprojektowania wszystkich lub prawie 

wszystkich wymaganych miejsc parkingowych (150 – 200) w formie parkingu 

podziemnego i w kubaturze budynku? 

Odpowiedź: 

Patrz: Odpowiedź na pytanie nr 1 – Zestaw pytań nr I.4 i odpowiedzi na pytania z dnia 24 

października 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 

Question 12: 

In the list of the basic parameters and functions of the development project the size of 

the underground parking (within the building volume) is specified as 250 m2, which 

means c. 10 parking spaces. Is allowed to design all or almost all the required parking 

spaces (150 – 200) in the form of an underground parking and within the building 

volume? 

Answer: 

See: Answer to question 1 – Question set I.4 and answers to questions 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 13: 

Czy dopuszczalne jest zaprojektowanie zewnętrznej przestrzeni otwarte na działkach 

Akademii (173/17 i 173/21) w powiązaniu z terenami sąsiednimi  o podobnym 

przeznaczeniu i przedstawieniu całości proponowanego zagospodarowania wraz z 

terenem parku ( ZPf.1, ZP.1, ZP.2 – działki 173/18,173/19, 173/20)), a szczególnie z 

terenem bezpośrednio przylegającym do działek Akademii. 

Odpowiedź: 

Sposób opracowania prac konkursowych określony został w Regulaminie konkursu. 

Elementy obowiązkowe prac konkursowych określone zostały w rozdz. VI i VIII 

Regulaminu konkursu. Zamawiający jest otwarty na wszelkie rozwiązania projektowe, 



które będą mogły zostać przeanalizowane i ocenione przez Sąd konkursowy w odniesieniu 

m.in. do Celu konkursu i Przedmiotu konkursu – opisanych w punktach I.3. I I.4. 

Regulaminu konkursu. 

Question 13: 

Is it possible to design the outside open space on the sites of the Academy (173/17 and 

173/21) in connection with the neighboring areas with similar function and to present the 

total proposed land development design together with the park area (ZPf.1, ZP.1, ZP.2 – 

sites 173/18,173/19, 173/20), and especially with the area adjacent to the sites of the 

Academy. 

Answer: 

Instructions for preparation of competition entries are provided in the Rules of the 

competition. Obligatory elements of competition entries are described in chapters VI and 

VIII of the Rules of the competition. The Ordering Party is open to any design solutions 

that may be analyzed and evaluated by the Competition Jury in relation to the Aim of the 

Competition and Object of the Competition – described in points I.3 and I.4 of the Rules 

of the Competition. 

 

 

Pytanie nr 14: 

2.3 Założenia i wytyczne programowo-funkcjonalne: 

1) Biblioteka zawiera „wypożyczalnię” i „czytelnią z audytorium”. Jaka jest różnica między 

tymi pomieszczeniami?  

Czy można prosić o wytłumaczenie, jakie funkcje będzie pełnić czytelnia z audytorium? 

Czy powinien to być specjalny pokój oddzielny od części z książkami? 

Odpowiedź: 

Patrz: odpowiedzi na pytania nr 10, 11, 12 – zestaw pytań nr I.5 z dnia 2 listopada 2016. 

Question 14. 

2.3 Program and functional requirement: 

1) The library contains a "main library room" and a "reading room with auditorium". What 

is the difference? 

Could you clarify the activities developed in the reading room with auditorium? Should it 

be conceived as a special room separated form books' area? 

Answer:  

See: answers to questions 10, 11, 12 – question set I.5 from November 2, 2016. 

 

 

Pytanie nr 15: 

2.3 Założenia i wytyczne programowo-funkcjonalne: 

7.a Administracja i Obsługa oraz dodatkowe funkcje. Trzy razy wymienia się  

„bufet+kuchnię”. Czy to będą jednostki tylko dla pracowników administracji, czy także dla 

studentów i wykładowców Akademii? 

Odpowiedź: 

Patrz: odpowiedzi na pytania nr 13 – zestaw pytań nr I.5 z dnia 2 listopada 2016. 

Question 15. 

2.3 Program and functional requirement: 

7.a Administration and services and additional functions) There are three 

"buffet+kitchen". Are they intended for the administration only or also for students and 

teacher of the Academy? 

Answer:  

See: answers to question 13 – question set I.5 from November 2, 2016. 


