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Zestaw pytań nr I.8 

Questions set I.8 

 

 

Pytanie nr 1: 

Prosimy o określenie, w których salach znajdować się będą organy?  

Na str. 9 dokumentu pt. „Założenia i wytyczne programowe oraz funkcjonalno-

użytkowe”, wymieniono salę koncertową/prób (200m2), w ramach katedry organów. Czy 

sala ta jest tym samym pomieszczeniem, co sala prób orkiestry, czy osobną, niezależną 

salą, tylko na potrzeby katedry organów? Jeśli jest to osobna sala, z uwagi na gabaryty 

organów prosimy o podanie wymaganej jej wysokości. 

Z uwagi na gabaryty organów prosimy o podanie wysokości sali ćwiczeniowej 1 i sali 

ćwiczeniowej 2, w ramach katedry organów.  

Odpowiedź: 

We wszystkich salach Katedry Organów znajdować się będą organy – o różnej wielkości. 

W sali koncertowej/prób (200 m2) przewiduje się organy o wysokości 6 m (wymiary 

instrumentu: szerokośd 600 cm, głębokośd 350 cm, wysokośd 600 cm). W jednej z pozostałych sal 

Katedry Organów przewiduje się organy o wysokości 6 m. W jednej z pozostałych sal 

Katedry Organów przewiduje się organy o wysokości 4 m. Inne sale Katedry Organów – o 

standardowej wysokości. 

Sala koncertowa/prób w Katedrze organów nie jest tym samym pomieszczeniem co sala 

prób chóru lub sala prób orkiestry, które zostały wymienione na s. 13 dokumentu 

„Założenia i wytyczne programowe oraz funkcjonalno-użytkowe”. 

Question 1: 

Please specify which rooms will be equipped with organs. 

On page 9. of the document Program and functional specifications and requirements 

there a concert/rehearsal room (200m2) is listed with the Organ Department. Is this 

room the same room as the orchestra rehearsal room or a separate, independent room 

only for the purposes of the Organ Department? If it is a separate room, given the 

dimensions of organs, please specify its required height. 

Given the dimensions of organs, please specify the height of practice room 1 and practice 

room 2 in the Organ Department. 

Answer: 

All the rooms of the Organ Department will have organs – of different size. 

In the concert/rehearsal room 200m2) there will be an organ with 6 m height 

(dimensions of the instrument: width 600 cm, depth 350 cm, height 600 cm). In the 

other rooms of the Organ Department there will be organs 6 m tall. In one of the other 

rooms of the Organ Department there will be an organ 4 m tall. Other Organ Department 

rooms – standard height organs. 

The concert/rehearsal room in the Organ Department is not the same room as the choir 

rehearsal room or orchestra rehearsal room described on page 13 of the document 

Program and functional specifications and requirements. 

 

 

 

Pytanie nr 2: 

W odpowiedziach na pytania konkursowe wymieniono następujące sale:  

sala koncertowa,  

sala prób chóru (150m2),  

sala prób orkiestry (200-250m2), 

sala operowa-teatralna (400m2).  

Czy zamieszona w bloku funkcjonalnym "Katedra Organów" sala koncertowa/prób 

(200m2) jest jedną z powyższych, czy piątą z sal? 

Odpowiedź: 



Sala koncertowa/prób w Katedrze organów nie jest tym samym pomieszczeniem co sala 

koncertowa, sala prób chóru, sala prób orkiestry, sala operowo teatralna – wymienione 

na s. 13-14 dokumentu „Założenia i wytyczne programowe oraz funkcjonalno-użytkowe”. 

Question 2: 

The following rooms are mentioned in the answers to questions to the competition: 

concert hall, 

choir rehearsal room (150m2), 

orchestra rehearsal room (200-250m2), 

opera and theatre room (400m2). 

Is the concert/rehearsal room listed in the Organ Department one of the above or 

another, fifth room? 

Answer: 

The concert/rehearsal room in the Organ Department is not the same room as the 

concert hall, choir rehearsal room, orchestra rehearsal room, opera and theatre room – 

listed on pages 13–14 of the document Program and functional specifications and 

requirements. 

 

 

 

Pytanie nr 3: 

Sala koncertowa/prób należąca do katedry organów – jaka jest minimalna wysokość tej 

sali oraz preferowany układ, jak się jej używa? 

Odpowiedź: 

Patrz: odpowiedź na pytanie nr 1 – powyżej. Rozwiązanie układu sali – jest zadaniem 

Uczestników konkursu. Sala ma pełnić funkcję małej sali koncertowej i sali prób. 

Question 3: 

Concert/rehearsal room in the Organ Department – what is the minimum height of this 

room and preferred arrangement, how is it used? 

Answer: 

See: answer to question 1 above. Proposing a solution for the arrangement of this room 

is the task of the Participant. The room will serve as a small concert room and rehearsal 

room. 

 

 

 

Pytanie nr 4: 

Proszę o konsekwentne określenie stanowiska zamawiającego w stosunku do budynku 

E2. Jeżeli budynek jest pod ścisłą ochroną i projektanci mają go uwzględniać w swoich 

rozwiązaniach to proszę również dostarczyć odpowiednią dokumentację dotyczącą 

budynku E2.   

Odpowiedź: 

Stanowisko Organizatora w stosunku do budynku E2 zostało określone na str. 2 

załącznika nr 2.4. do Regulaminu Konkursu Uwarunkowania i wytyczne urbanistyczne, 

architektoniczne, kulturowe i środowiskowe. 
Parametry budynku są określone na mapie sytuacyjno-wysokościowej stanowiącej 

załącznik nr 2.1. do Regulaminu Konkursu. Patrz też: odpowiedź na pytanie nr 27 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 

Organizator konkursu nie posiada innych materiałów. 

Organizator konkursu jednocześnie informuje, że w pracy konkursowej wymaga jedynie 

przedstawienia budynku E na koncepcji zagospodarowania terenu i określenia docelowej 

funkcji tego budynku. 

Question 4: 

Please provide consistent information about the position of the Ordering Party regarding 

building E2. If the building is under strict protection and the designers are to include it in 

their solutions please provide appropriate documentation of building E2. 

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
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


Answer: 

The Organizer’s position regarding building E2 is provided on page 2 of attachment 2.4 to 

the Rules of the Competition Urban, architectural, cultural and environmental conditions 

and requirements. 

The parameters of the building are specified on the base map provided as attachment 2.1 

to the Rules of the Competition. See also: answer to question 27, 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 Organizer of the Competition does not have any additional materials. 

The Competition Organizer also informs that in the competition entry they only require 

building E2 to be presented on the urban design concept and its planned function to be 

described. 

 

 

 

Pytanie nr 5: 

Czy „magazyn instrumentów” oraz pomieszczenia „stroiciele” wymienione w części 

programu  „Administracja...” dokumentu „Założenia i wytyczne programowe oraz 

funkcjonalno-użytkowe” wymagają światła naturalnego? Jak funkcjonują te 

pomieszczenia oraz kto ich używa? Czy magazyn instrumentów powinien być usytuowany 

w pobliżu wejścia do budynku? 

Odpowiedź: 

Pomieszczenie stroicieli powinno mieć światło dzienne.  

Magazyn instrumentów to pomieszczenie, w którym znajdują się instrumenty, będące 

własnością Akademii, możliwe do wypożyczenia dla studentów. Pomieszczenie dla 

stroicieli to pracownia dla osób opiekujących się fortepianami w Akademii. 

Zaplanowania (usytuowanie) magazynu instrumentów jest zadaniem Uczestników 

konkursu. 

Question 5: 

Do “instrument storage” and the rooms listed under “tuners” in the Administration… part 

of the program in the document Program and functional specifications and requirements 

require natural lighting? How do these rooms function and who uses them? Should the 

instrument storage space be located near the entrance to the building? 

Answer: 

The tuners’ rooms should have access to daylight. 

The instrument storage is a room in which instruments that are property of the Academy 

are stored, and can be rented by students. The tuners’ room is a room for employees 

that take care of the pianos that are property of the Academy. 

Planning (situating) the instrument storage room is the task of the Competition 

Participant. 

 

 

 

Pytanie nr 6: 

Sala operowo-teatralna – jaka jest minimalna wysokość tej sali? 

Odpowiedź: 

Zaprojektowanie wysokości sali jest zadaniem Uczestników konkursu. Sala powinna 

spełniać wymagania określone w dokumentach: „Założenia i wytyczne programowe oraz 

funkcjonalno-użytkowe” i „Wytyczne akustyczne”, które są załącznikami do Regulaminu 

konkursu. 

Question 6: 

Opera and theatre room – what is the minimum height of this room? 

Answer: 

Planning the height of the room is the task for the Competition Participant. The room 

should fulfill the requirements specified in the documents: Program and functional 

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
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


requirements and specifications and Acoustical guidelines, which are provided as 

attachments to the Rules of the Competition. 

 

 

 

Pytanie nr 7: 

Czy możliwe jest naprzemienne, mieszane umiejscowienie sal ćwiczeń z wszystkich 

trzech wydziałów? 

Odpowiedź: 

Rozplanowanie sal ćwiczeń jest zadaniem Uczestnika konkursu. 

Question 7: 

Is it possible to plan the practice rooms of all three faculties so that they are located in a 

mixed, interchanging manner? 

Answer: 

Planning the location of practice rooms is the task of the Competition Participant. 

 

 

 

Pytanie nr 8: 

Czy Sala prób chóru, Sala prób orkiestry, Sala koncertowa/prób, oraz Sala operowo-

teatralna wymagają światła naturalnego? 

Odpowiedź: 

Sale wymienione w pytaniu nie wymagają światła naturalnego. 

Question 8: 

Do the choir rehearsal room, orchestra rehearsal room, concert/rehearsal room and 

opera and theatre room require natural lighting? 

Answer: 

The rooms listed in the question do not require natural lighting. 

 

 

 

Pytanie nr 9: 

W wytycznych akustycznych znalazło się następujące zdanie (1.1.2.1): 

Seats located behind or around the stage can be used for seated audience as well as 

choir singers. 

wynika z niego, że dopuszczalna jest lokalizacja miejsc dla 120os chóru w sali na 

balkonie za sceną, które to miejsca mogą być wykorzystane przez widzów, kiedy nie są 

zajmowane przez chór. Czy w takim przypadku liczba miejsc w sali wymagana przez 

Zamawiającego powinna być liczona jako 550 miejsc dla widzów + 80 osobowa orkiestra 

+ 120 miejsc dla chóru (które mogą być wykorzystane dodatkowo przez widzów, kiedy 

chór nie występuje), czy też może być liczona jako 430 miejsc dla widzów + 80 osobowa 

orkiestra na scenie + 120 miejsc dla chóru/widzów. 

Odpowiedź: 

Sala koncertowa powinna mieć widownię na ok. 550 miejsc i pełnowymiarową estradę o 

powierzchni ok. 200m2 dla orkiestry i chóru. Miejsce dla chóru (80 miejsc) powinno się 

znajdować z tyłu (powyżej estrady) – w przypadku braku chóru będą to dodatkowe 

miejsca dla publiczności. Patrz: odpowiedź na pytanie 10 zestaw 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 

Jeśli chór występuje poza estradą (z tyłu, powyżej estrady) to nie może to pomniejszać 

wielkości widowni (550 miejsc). 

Question 9: 

In the acoustic requirements it is stated (1.1.2.1): 

Seats located behind or around the stage can be used for seated audience as well as 

choir singers. 

which implies it is allowed to seats places for a 120-person choir in the hall on a balcony 

above the stage, and these places can be used for audience, if they are not used by the 

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


choir. In this case, should the number of seats in the hall required by the Ordering Party 

should be counted as 550 seats for audience + 80 members of the orchestra + 120 choir 

members (which can be used as additional seating if the choir is not performing) or 

should it be counted as 430 seats for audience + 80 orchestra members + 120 places for 

choir/audience. 

Answer: 

The concert hall should have seating for 550 audience and a full-size stage with 200m2 

for the orchestra and choir. The space for the choir (80 places) should be located in the 

back (above the scene) in case there is no choir, these will be additional seats for the 

audience. See: answer to question 10 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 

If the choir performs beyond the scene (in the back, above the scene) this should not 

diminish the size of the audience (550 seats). 

 

 

 

Pytanie nr 10: 

Czy w przypadku lokalizacji chóru na balkonie za sceną, Zamawiający dopuszcza 

odpowiednie zmniejszenie sceny, tak aby była przeznaczona tylko dla 80 osobowej 

orkiestry, czy też Zamawiający nadal wymagać będzie sceny o powierzchni ok 200m2 

(1.1.2.2.)? 

Odpowiedź: 

Patrz: odpowiedź na pytanie 10 zestaw 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 Patrz też: odpowiedź na pytanie nr 9 – 

powyżej. Estrada ma mieć powierzchnię ok. 200m2 

Question 10: 

If the choir is located on a balcony behind the stage, does the Organizer allow for the 

size of the stage to be reduced accordingly, so that it is intended only for an 80-person 

orchestra, or will the Ordering Party still require a 200 m2 stage (1.1.2.2.)? 

Answer: 

See: answer to question 10, 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 See also: answer to question 9 above. The 

scene should have a surface of c. 200m2. 

 

 

 

Pytanie nr 11: 

W wytycznych akustycznych znalazło się następujące zdanie (1.1.2.2): 

Instead of a purely frontal arrangement, where the stage would be located at one end of 

the hall, the audience should wrap around the stage. The audience layout should 

enhance the sense of proximity with the stage and intimacy with the performers. 

Unobstructed visibility to the entire stage should be guaranteed for all seats. 

Projektowana sala jest salą niewielką, i nawet przy w pełni "frontalnym" układzie 

widowni, bliskość i poczucie intymności z muzykami może być zachowane. Natomiast 

miejsca zlokalizowane po bokach i z tyłu sceny są miejscami o dużo gorszym komforcie 

akustycznym, niż miejsca leżące przed orkiestrą (chociażby z uwagi na kierunkowość 

instrumentów czy głosu solistów). Są to ponadto miejsca, w których uzyskanie 

widoczności całej sceny jest trudne. Dlatego pytamy, czy zamawiający dopuszcza 

frontalny układ widowni na równi z układem otaczającym scenę widownią, czy też 

życzeniem Zamawiającego jest zaprojektowanie sali wyłącznie o prawdziwie 

"otaczającym" układzie, jak sala Berlińska. 

Odpowiedź: 

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
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
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


Od Uczestników konkursu oczekuje się interesujących rozwiązań z uwzględnieniem 

wymagań określonych w Regulaminie konkursu, w załącznikach do Regulaminu, w 

odpowiedziach na pytania do Regulaminu. 

Question 11:  

In the acoustical guidelines it is stated (1.1.2.2): 

Instead of a purely frontal arrangement, where the stage would be located at one end of 

the hall, the audience should wrap around the stage. The audience layout should 

enhance the sense of proximity with the stage and intimacy with the performers. 

Unobstructed visibility to the entire stage should be guaranteed for all seats. 

The room is small and even in the case of a fully “frontal” arrangement of the audience 

seating, proximity and a sense of intimacy with the musicians may be maintained. 

Meanwhile, seats located from the sides and back of the scene are places with much 

poorer acoustic comfort than seats in front of the orchestra (due to factors like 

directionality of instruments or soloists’ voices). Moreover, these are seats for which it is 

difficult to ensure visibility of the entire stage. This is why we would like to ask if the 

Ordering Party allows a frontal arrangement of the audience seating just as well as an 

arrangement wrapped around the stage, or does the Ordering Party wish for the room to 

have a truly “surrounding” arrangement, like in the Berlin hall. 

Answer: 

The Competition Participants are expected to propose interesting solutions that fulfill the 

requirements specified in the Rules of the Competition, attachments to the Rules of the 

Competition and answers to the questions to the Rules of the Competition. 

 

 

 

Pytanie nr 12: 

Czy zamawiający uwzględnia wydzielenie dodatkowych przestrzeni dla aktywności 

studentów np.: dla samorządu studentów, dla klubu studenckiego itp. Jeżeli tak to jakie 

są preferencje zamawiającego? 

Odpowiedź: 

Pokój dla samorządu studenckiego – został przewidziany w dokumencie „Założenia i 

wytyczne programowe oraz funkcjonalno-użytkowe”. Innych pomieszczeń się nie 

przewiduje, ale, jeśli Uczestnik konkursu uzna je za uzasadnione, to może je zaplanować 

w ramach powierzchni – patrz: odpowiedzi na pytania nr 9 i nr 10 zestaw pytań nr I.IV 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 12: 

Does the Ordering Party consider including additional areas for student activities, for 

instance, the student council, student clubs, etc. If so, what are the Ordering Party’s 

preferences? 

Answer: 

A room for the student council is listed in the document Program and functional 

specifications and requirements. The Organizer does not expect other rooms, but if the 

Participant considers including such rooms justified, they may plan them within the 

specified total surface – see: answers to questions 9 and 10, question set I.IV 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 Akademia Muzyczna chce mieć wydzieloną strefę dydaktyczną dostępną tylko dla 

studentów? 

Odpowiedź: 

Tak, Akademia chce mieć wydzielona strefę dydaktyczną. 

Question 13: 

Does the Academy of Music want a separate educational area open only for students? 

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/2016-10-24-Zestaw-pytań-nr-I.4_Q-A-no.I.4-October-24-2016.pdf
http://www.amuz.krakow.pl/wp-content/uploads/doc/2016-10-24-Zestaw-pytań-nr-I.4_Q-A-no.I.4-October-24-2016.pdf
http://www.amuz.krakow.pl/wp-content/uploads/doc/2016-10-24-Zestaw-pytań-nr-I.4_Q-A-no.I.4-October-24-2016.pdf


Answer: 

Yes, the Academy wants a separate educational area. 

 

 

 

Pytanie nr 14: 

Czy preferowane są dwa osobne wejścia (publiczność/studenci) czy jedno główne 

obsługujące obiekt? 

Odpowiedź: 

Patrz: odpowiedź na pytanie nr 19 zestaw pytań nr I.5 z dnia 2 listopada 2016 r.: 

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 14: 

Are two separate entrances preferred (audience/students) or should there be one main 

entrance? 

Answer: 

See: answer to question 19, question set I.5 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 

 

 

 

Pytanie nr 15: 

Czy sala operowo-teatralna ma być dostępna dla widza czy tylko na użytek wewnętrzny 

akademii? 

Odpowiedź: 

Funkcje Sali określono na s.14 dokumentu „Założenia i wytyczne programowe oraz 

funkcjonalno-użytkowe”. 

Question 15: 

Is the theatre and opera room supposed to be accessible for audience or is it meant only 

for internal use of the academy? 

Answer: 

The function of the room is specified on p. 14 of the document Program and functional 

specifications and requirements. 

 

 

 

Pytanie nr 16: 

Czy budynek ma być "dostępny" dla osób niezwiązanych z akademią? 

Odpowiedź: 

Tak, na zasadach opisanych w Regulaminie konkursu i w odpowiedziach na pytania do 

Regulaminu. 

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

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 

Patrz: odpowiedź na pytanie nr 20 – powyżej. 

Question 16: 

Is the building to be “open” to persons from outside the academy? 

Answer: 

Yes, in accordance with the principles described in the Rules of the competition and 

answers to the questions to the Rules of the Competition. 

See: answer to question 13, question set I.5 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 

See: answer to question 20 – above. 
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Pytanie nr 17: 

Prosimy o jednoznaczne określenie przebiegu i parametrów planowanej drogi 

obsługującej teren, na którym projektowany jest budynek Akademii Muzycznej.  

Odpowiedź: 

Patrz – odpowiedź na pytanie nr 1 zestaw pytań nr I.7 z dnia 21 listopada 2016 r.: 

http://www.amuz.krakow.pl/zamowienie/konkurs/ 

Question 17: 

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

serve the project site. 

Answer:  

See – answer to question 1, question set I.7 from November 21,  2016:  

http://www.amuz.krakow.pl/zamowienie/konkurs/ 

 

 

 

Pytanie nr 18: 

2.3 Założenia i wytyczne programowe oraz funkcjonalno-użytkowe 

W Katedrze Organów na Wydziale Instrumentalnym jest Sala koncertowa/prób – 200 m2. 

Czy jest to jeszcze jedna sala prób, specjalna dla muzyki organowej? W takim przypadku 

będziemy mieli 4 sale prób: 1) salę prób chóru, 2)salę prób orkiestry, 3) sale operowo-

teatralną, 4) salę koncertową/prób organową. Czy to prawidłowa interpretacja? 

Odpowiedź: 

Tak – to jest prawidłowa interpretacja. Patrz odpowiedź na pytania nr 1 i nr 2 – powyżej. 

Question no.18: 

(2.3 Program and functional requirement) 

"Instrumental Faculty" includes in the "Organ Department" a 200 square meters 

CONCERT/REHEARSAL ROOM. 

Is it intended as one more Rehearsal room specific for Organ music? 

In this case we would finally had 4 rehearsal room: 1.Choir rehearsal room; 2.Orchestra 

rehearsal room; 3.Theater and opera room; 4. (Organ) Concert/rehearsal room. Is it the 

right interpretation? 

Answer: 

Yes – this is the right interpretation. See answer to questions 1 and 2 – above. 

 

 

 

Pytanie nr 19: 

Jaka część kwoty 160.000.000 zł wymienionej na stronie 7 Regulaminu jest przeznaczona 

na wyposażenie szkoły w instrumenty muzyczne? 

Odpowiedź: 

Nie definiuje się kwoty na zakup instrumentów muzycznych. Zgodnie z Regulaminem 

konkursu (pkt I.5.4.) maksymalny, planowany łączny koszt wykonania prac 

realizowanych na podstawie pracy konkursowej  nie powinien przekroczyć kwoty 

160.000.000 PLN (sto sześćdziesiąt milionów złotych) brutto. 

Question 19: 

What part of the sum of PLN 160 000 000 mentioned on page 7 of the Rules of the 

Competition is assigned for equipping the school with instruments? 

Answer: 

The amount for purchase of musical instruments is not defined. Pursuant to the Rules of 

the Competition (point 1.5.4) the maximum planned total cost of the work based on the 

competition entry should not exceed the amount of PLN 160 000 000 (one hundred sixty 

million Polish zloty) gross. 

 

 

 

Pytanie nr 20: 

http://www.amuz.krakow.pl/zamowienie/konkurs/
http://www.amuz.krakow.pl/zamowienie/konkurs/


Bardzo proszę o sprecyzowanie czy całkowita powierzchnia podana w dokumencie: 

„Założenia i wytyczne programowe oraz funkcjonalo-uzytkowe" Ca 16 500m2 zawiera 

powierzchnie sali koncertowej wraz ze scena, czy tez należy jej powierzchnie doliczyć i 

tym samym przekroczyć dość znacznie pow 16500m2? 

Odpowiedź: 

W sumie powierzchni pomieszczeń, określonych w tabeli zamieszczonej na stronach 6 -12 

w dokumencie „Założenia i wytyczne programowe oraz funkcjonalno-użytkowe”,  zawarta 

jest też powierzchnia sali koncertowej. 

Question 20: 

Please specify if the total surface specified in the document Program and functional 

specifications and requirements c. 16 500m2 includes the surfaces of the concert hall 

with the stage, or should we add their surface and thus exceed significantly the surface 

of 16500m2? 

Answer: 

The total sum of the surfaces of rooms specified in the table on pages 6–12 of the 

Program and functional specifications and requirements includes also the surface of the 

concert hall. 

  

 

 

Pytanie nr 21: 

W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego na pytania 9 i 10 z dnia 24.10.2016, w 

których jest mowa, że powierzchnia techniczna 2 i „pozostałe strefy i pomieszczenia” to 

powierzchnia do zagospodarowania przez projektanta, to czy możliwe jest umieszczenie 

w budynkach w części ogólnodostępnej usług restauracyjnych? 

Odpowiedź: 

Tak, jest to możliwe, jeśli Uczestnik konkursu stoi na stanowisku, że zapewni w ten 

sposób pełną funkcjonalność budynkom Akademii. Patrz: odpowiedź na pytania nr 9 i nr 

10 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 21:  

In relation to the answer to questions 9 and 10 from Oct 23, 2016, where it is mentioned 

that “mechanical surface 2” and “other areas and rooms” are surfaces to be planned by 

the designer, we would like to ask if it is possible to plan restaurant services in the part 

open to the public? 

Answer: 

Yes, it is possible, if the Competition Participant believes this will ensure full functionality 

of the buildings of the Academy. See: answer to question 9 and 10 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 22: 

Chcieliśmy wnieść o przesunięcie terminu składania prac konkursowych do etapu I. Wizja 

lokalna oraz analiza działki jest kluczowa dla wykonania dobrego architektonicznego 

projektu. 

Odpowiedź: 

Organizator podtrzymuje termin określony w Regulaminie konkursu składania Prac 

Konkursowych I etapu (tj. do 21 grudnia 2016 do godz.14:00).  

O terminach kolejnych wizji lokalnych poinformowani zostali Uczestnicy konkursu, którzy 

zostali zaproszeni do składania Prac konkursowych I etapu i nadesłali stosowne, 

kompletne zgłoszenia.  

Terminy wizji lokalnej zdeterminowane były przez fakt, że wstęp na teren, aktualnie 

użytkowany przez jednostkę wojskową podległą pod resort obrony narodowej, 

obwarowany jest wymaganiami i procedurami określonymi w Decyzji Nr 21/MON Ministra 

Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie planowania i realizowania 

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
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przedsięwzięć współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej /Dziennik 

Urzędowy Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 lutego 2012 r. poz. 33/. Dodatkowo w 

sprawie wstępu na teren i pobytu na terenie wyznaczonym dla inwestycji obowiązują 

obostrzenia związane z zabezpieczeniem antyterrorystycznym. 

Question 22 

We would like to request for an extension of the deadline for submission of stage I 

entries. A site visit and analysis of the plot is fundamental for quality architectural 

design. 

Answer: 

The Organizer maintains the deadline specified in the provisions of the Rules of the 

Competition on the submission of stage I entries (December 21, 2016, 2 p.m.). 

Participants invited to submit stage I competition entries who submitted applications for 

participation in site visits were informed of the dates of the visits.  

The dates of the site visits were determined by the fact that entrance to the site, which is 

currently used by a military unit reporting to the Ministry of National Defence, is 

restricted by requirements and procedures specified in Decision No. 21/MON of the 

Minister of Defence of 10 February 2012 on the Planning and Realization of International 

Cooperation Projects by the Ministry of Defence / Official Journal of the Minister of 

National Defence of 14 February 2012 item 33 (Decyzja Nr 21/MON Ministra Obrony 

Narodowej z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie planowania i realizowania przedsięwzięć 

współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej /Dziennik Urzędowy Ministra 

Obrony Narodowej z dnia 14 lutego 2012 r. poz. 33/). In addition, there apply 

restrictions related to anti-terrorism security. 

 

 

 

Pytanie nr 23: 

Czy jest znana dokładna lokalizacja dla planowanego przystanku kolei aglomeracyjnej w 

pobliżu terenu objętego konkursem? 

Odpowiedź: 

Patrz: odpowiedź na pytanie 7 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 

Question 23: 

Is the precise location for the station of the agglomeration railway planned in the vicinity 

of the project site already know? 

Answer:  

See: answer to question 7 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 

 

 

 

Pytanie nr 24: 

Czy istnieje możliwość przedłużenia ul. Fabrycznej do ul. Skrzatów? 

Odpowiedź: 

Patrz: odpowiedzi na pytania nr 17 i 19 zestaw pytań nr I.5 z dnia 2 listopada 2016 r.: 

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 

Patrz: odpowiedzi na pytania nr 1 i nr 2 zestaw pytań nr I.7 z dnia 21 listopada 2016 r.: 

http://www.amuz.krakow.pl/zamowienie/konkurs/ 

Question 24: 

Is it possible to extend ul. Fabryczna to ul. Skrzatów? 

Anwser: 

See: answers to questions 17 and 19 question set I.5 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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See answers to questions 1 and 2 question set I.7 from November 21,  2016:  

http://www.amuz.krakow.pl/zamowienie/konkurs/ 
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