
 

 

Kraków, 21 listopada 2016 
Kraków, November 21 2016 

 

Zestaw pytań nr I.7 
Question set I.7 

 

 

Pytanie nr 1: 
Prosimy o jednoznaczne określenie przebiegu i parametrów planowanej drogi 

obsługującej teren, na którym projektowany jest budynek Akademii Muzycznej. 
Odpowiedź: 
Patrz: odpowiedzi na pytania nr 17 i 19 zestaw pytań nr I.V z dnia 2 listopada 2016: 

http://www.amuz.krakow.pl/wp-content/uploads/doc/2016-11-02-Zestaw-pytań-nr-

I.5__-Q-A-no.I.5-November-2_2016.pdf 

Parametry ul. Skrzatów, stanowiącej obecnie dojazd do terenu inwestycji, są określone 

na mapie sytuacyjno-wysokościowej stanowiącej załącznik nr 2.1. do Regulaminu 

Konkursu. Przebieg i parametry planowanej drogi stanowiącej przedłużenie ul. 

Stachowskiego nie są znane Organizatorowi konkursu. Rozwiązanie układu komunikacji w 

granicach terenu inwestycji należy do uczestników konkursu. 

Question 1: 

Please provide precise information about the run and parameters of the planned road to 

serve the project site. 

Answer: 

See: answers to questions 17 and 19 from question set I.V from November 2, 2016: 

http://www.amuz.krakow.pl/wp-content/uploads/doc/2016-11-02-Zestaw-pytań-nr-

I.5__-Q-A-no.I.5-November-2_2016.pdf 

The parameters of ul. Skrzatów, which is the current access road to the project site, are 

specified on the base map provided as attachment 2.1 to the Rules of the Competition. 

The run and parameters of the planned road, which will constitute an extension of 

ul. Stachowskiego, are not known to the Organizer of the Competition. Circulation 

solutions on the project site should be provided by the Participants. 

  

 

 

Pytanie nr 2: 
Czy zamawiający uwzględnia likwidację nasypu kolejowego od strony północnej z 

przeznaczeniem na docelową ulice obsługującą całe założenie? Czy połączenie 

komunikacyjne od strony północnej całego założenia będzie realizowane na terenie 

działki? 

Które przejazdy kolejowe będą likwidowane? 
Odpowiedź: 
Nasyp kolejowy od strony północnej znajduje się poza terenem lokalizacji planowanej 

inwestycji.  

Patrz też: odpowiedzi na pytania nr 17 i 19 zestaw pytań nr I.V z dnia 2 listopada 2016: 

http://www.amuz.krakow.pl/wp-content/uploads/doc/2016-11-02-Zestaw-pytań-nr-

I.5__-Q-A-no.I.5-November-2_2016.pdf 

Question 2: 

Does the Ordering Party consider removing the railroad embankment from the north side 

in order to build a street to serve the entire site? Will the circulation link from the north 

of the entire site be carried out on the plot? 

Answer: 

The railroad embankment is not part of the project site. 

See also: answers to questions 17 and 19 from question set I.V from November 2, 2016: 

http://www.amuz.krakow.pl/wp-content/uploads/doc/2016-11-02-Zestaw-pytań-nr-

I.5__-Q-A-no.I.5-November-2_2016.pdf 
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Pytanie nr 3: 
Proszę podać przyczynę ochrony budynku E2. Jakie jest uzasadnienie konserwatora 

zabytków w stosunku do wymienionego budynku? Wartość zabytkowa obiektu jest 

dyskusyjna. 

Odpowiedź: 
Budynek E2 objęty został ochroną konserwatorską jako zachowany element zabudowy 

wojskowej z okresu międzywojennego XX w. – dominującej wówczas na tym terenie. 

Decyzje służb konserwatorskich podjęte w tej sprawie należy respektować, co wynika z 

obowiązujących przepisów prawnych. 

Question 3: 

Please explain why building E2 is protected. What is the conservation officer’s justification 

for this protection? The historical value of this building seems debatable. 

Answer: 

Building E2 is protected by the conservation officer as an element of military 

developments from the interwar period – which were dominant in the area in those 

times. The decision of the conservation officer in this matter ought to be respected, in 

accordance with provisions of the law. 

 

 

 

Pytanie nr 4: 
Próbuję zapoznać się ze wskazaną w "Uwarunkowaniach i wytycznych" wstępną 

koncepcją planu (http://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/148632).  

Niestety podany link prowadzi donikąd. Uprzejmie proszę o podanie prawidłowego 

adresu, pod którym można znaleźć ten dokument, lub przesłanie tego opracowania. 
Odpowiedź: 
Link jest prawidłowy i przekierowuje do wstępnej koncepcji miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Grzegórzki – rejon ulicy Skrzatów”. 
Dodatkowo skorzystać można też z linku: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=64704 
Question 4: 

I am trying to read the draft local development plan indicated in the Conditions and 

requirements (http://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/148632). 

Unfortunately, the link is dead. Please provide the correct web address of the document 

or send this document. 

Answer: 

The link works and redirects to the draft of the local development plan for “Grzegórzki – 

rejon ulicy Skrzatów” (Grzegórzki – ul. Skrzatów area). 

You can also use the link:  https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=64704 
 

 

 

Pytanie nr 5: 
Czy jest jakaś najniższy poziom, do którego możemy zejść w przypadku usadowienia 

budynku pod poziomem terenu? 
Odpowiedź: 
Organizator konkursu nie określa najniższego poziomu posadowienia budynku, należy 

jednak uwzględnić dane zawarte w załączniku nr 2.7. Regulaminu Konkursu Opinia 

geotechniczna wraz z dokumentacją podłoża gruntowego. 
Question 5: 

Is there a maximum underground depth in case the building foundations are under 

ground level? 

Answer: 

http://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/148632
https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=64704
http://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/148632
https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=64704


The Organizer does not specify the lowest possible foundation depth, however, 

information from attachment 2.7 to the Rules of the Competition 2.7 Geotechnical 

opinion and soil investigation report should be taken into consideration. 

 

 

 

Pytanie nr 6: 
Rozdział VI i VIII Regulaminu określają sposób przedstawienia graficznego oraz 

oczekiwane skale. W obu etapach PZT ma być wykonany w skali 1: 500. Rzuty i przekroje 

dla I-go etapu w skali 1:250, dla drugiego etapu w skali 1:200. 
Zakres opracowania PZT jest identyczny w obu etapach. W drugim można rozważyć 

jedynie ewentualne zmiany. Rysunki rzutów i przekrojów w skalach 1:250 i 1: 200 

praktycznie wymagają takiej samej dokładności i takiego samego nakładu pracy. Główna 

różnica pomiędzy w skali szczegółowości i pracochłonności obu etapów dotyczy 

obowiązku wykonania makiety. 
Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie koncepcji PZT dla I-go etapu w skali 1: 1000, a 

zastosowanie skali 1: 500 dla prac zakwalifikowanych do II-go etapu? 
Czy tak, jak w innych konkursach dwuetapowych Zamawiający dopuszcza wykonanie 

rzutów i przekrojów dla I-go etapu jako schematów w skali 1: 500, lub zaakceptuje 

pokazanie w I etapie schematów rzutów w skali 1:250 z pokazaniem głównych grup 

pomieszczeń i bilansowanie ich w grupach bez opisywania powierzchni poszczególnych 

pomieszczeń, których szczegółowe wykazanie byłoby obowiązkowe w II-gim etapie? Do 

tego mogłyby być pokazane przekroje i rzuty sali koncertowej np. w skali 1: 200. 
Odpowiedź: 
Podtrzymuje się wymagania dotyczące sposobu opracowania prac konkursowych etapu I 

zawarte w rozdz. VI Regulaminu Konkursu; Uczestników konkursu obowiązują ponadto 

odpowiedzi Organizatora na pytania do Regulaminu konkursu. 

Question 6: 

Chapters VI and VIII of the Rules of the Competition detail the form of the graphic 

presentation and the expected scale. In both stages the urban design concept is 

supposed to be made in 1:500 scale. Plans and sections for stage I should be presented 

in 1:250 scale and in 1:200 scale for stage II. 

The scope of presentation of the urban design concept is the same in both stages. In the 

second stage it is only possible to consider some changes. Plans and sections in 1:250 

and 1:200 scale require practically the same precision and amount of work. The main 

difference in scope of detail and work for between the two stages is the requirement for 

providing a model. 

Does the Ordering Party allow submission of an urban design concept for stage I in 

1:1000 scale and the use of 1:500 scale for works qualified for Stage II? 

Does the Ordering Party allow (like it is allowed in other two-stage competitions) for 

plans and sections in stage I to be presented in 1:500 scale, or will they accept stage I 

plans to be presented in 1:250 scale, showing main groups of rooms and calculations for 

those groups, without surfaces for individual rooms, which should be obligatorily shown 

in stage II? This could be accompanied with sections and plans of the concert hall, for 

example in 1:200 scale. 

Answer: 

The Organizer maintains the requirements for stage I competition entries specified in 

chapter VI of the Rules of the Competition; indications provided in answers to questions 

to the Rules of the Competition also apply.  

 

 

 

Pytanie nr 7: 
Regulamin Konkursu w rozdziale I - I.4.2. informuje, że : „Prace konkursowe winny 

przewidywać możliwość podzielenia prac wykonawczych (robót budowlano-

instalacyjnych, dostaw wyposażenia) na poszczególne, możliwe do niezależnego 

wykonania etapy, tak, aby umożliwić Organizatorowi sukcesywne ich realizowanie w 



zależności od posiadanych funduszy. Jako zakończenie poszczególnych etapów rozumieć 

należy ukończenie prac umożliwiających uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie” 
Ponieważ w bieżącym roku, przy podobnych założeniach w konkursie na projekt innej 

uczelni muzycznej w Polsce przyznano I nagrodę pracy nie spełniającej jednak tego 

warunku pozwalam sobie zapytać czy brak realnej możliwości etapowania prac na części, 

które mogą uzyskać odrębne pozwolenia na użytkowanie będzie dyskwalifikować pracę 

złożoną w tym konkursie? Czy podział np. na 2 części będzie traktowany jako spełnienie 

tego warunku? 
Odpowiedź: 
Sąd konkursowy dokona oceny prac konkursowych zgodnie z zapisami rozdz. VII i IX 

Regulaminu Konkursu. Uczestnicy I etapu konkursu zobowiązani są do przedstawienia 

rozwiązań etapowania inwestycji – zgodnie z zapisami VI.B. pkt 6) Regulaminu konkursu. 

Question 7: 

In Chapter I – I.4.2 of the Rules of the Competition it is stated: “Competition entries 

should include for the possibility of dividing the construction work (construction and 

installation work, equipment delivery) into separate stages possible to carry out 

individually in order to enable the Organizer their successive realization depending on the 

possessed funding. The finalization of the particular stages should be understood as the 

performance of work that will enable the acquirement of the decision: occupancy permit 

(Pozwolenie na użytkowanie).” 

Given the fact that this year in a competition for the design of another music university in 

Poland which had similar requirements the 1st place was awarded to an entry that did not 

fulfill this requirement, I would like to ask if the lack of practical possibility for dividing 

the work into stages that can be granted separate occupancy permits would disqualify an 

entry submitted in this competition? Will division into 2 parts treated as fulfillment of this 

requirement? 

Answer: 

The Competition Jury will evaluate the entries in accordance with the provisions of 

chapters VII and IX of the Rules of the Competition. Participants of Stage I should 

present solutions for phasing the development – in accordance with the provisions of VI.B 

point 6) of the Rules of the Competition.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


