
                                       Kraków, 11 sierpnia 2016 

 

Organizator: 

Akademia Muzyczna w Krakowie  

ul. św. Tomasza 43  

31-027 Kraków 

 

Dotyczy: Konkursu na opracowanie koncepcji 

urbanistyczno-architektonicznej nowego 

zespołu budynków dydaktycznych Akademii 

Muzycznej w Krakowie 

 

Zestaw pytań do treści Regulaminu Konkursu nr 

1 

 

Informacja o zmianie załączników do 

Regulaminu – dot. tłumaczeń na j. angielski 

 

Wyjaśnienie dot. zamieszczonych fotografii 

 

 

Pytanie 1: 

Czy formularz identyfikacyjny z numerem 

wysyłam razem z wnioskiem o dopuszczenie do 

udziału w Konkursie czy razem z pracą? 

Odpowiedź na pytanie 1: 

Zgodnie z treścią rozdziału IV.1. (str. 15) 

Regulaminu Konkursu: 

Do Pracy konkursowej składanej w Etapie I należy 

dołączyć Formularz Identyfikacyjny, uzupełniony 

zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do 

Regulaminu, w którego treści Uczestnik Konkursu 

podaje Numer Identyfikacyjny Uczestnika 

Konkursu, będący ośmioelementowym ciągiem 

cyfr i liter, którym to Numerem Identyfikacyjnym 

Uczestnik Konkursu będzie oznaczał 

przedkładaną Pracę Konkursową. 

                                          Krakow, 11 August 2016 

 

Organizer: 

Akademia Muzyczna w Krakowie  

ul. św. Tomasza 43  

31-027 Krakow 

 

Ref: Competition for the urban planning and 

architectural design concept for the new 

educational complex of the Academy of Music in 

Kraków  

List of questions to the contents of the 

Regulations of No. 1 

 

Information on amendment of annexes to the 

Regulations – ref. English translation 

 

Explanation ref. to included photographs 

 

Question 1: 

Do we have to send the Identification Form with 

the number together with the Competition 

Application Form or together with the Entry?  

Answer to question 1: 

In compliance with paragraph IV.1. (p. 15) of the 

Competition Regulations: 

Together with the Competition Entry submitted 

in stage I the participants should submit an 

Identification form, filled according to the 

template provided in an attachment to the 

competition rules, where the participant shall 

also provide their Competition Participant 

Identification Number – an eight character string 

of numbers and letters, with which the 

participant shall identify their Competition Entry. 

 



Jak wynika z powyższej treści postanowień 

Regulaminu, Formularz Identyfikacyjny powinien 

być złożony dopiero z Pracą Konkursową I Etapu.  

Organizator prosi o nieskładanie Formularza 

Identyfikacyjnego wraz z wnioskiem – 

utrudniłoby to znacznie identyfikację prac po 

rozstrzygnięciu konkursu.  

 

Pytanie 2: 

Zwracamy się z pytaniem, czy Organizator uzna 

za spełniony warunek dla architekta, który 

wykaże się doświadczeniem w realizacji 

dokumentacji projektowej dla zamówienia pn. 

[…] o wartości robót brutto […], zgodnie z 

poświadczeniem załączonym poniżej?  

Odpowiedź na pytanie 2: 

Organizator uprzejmie informuje, iż ocena 

spełniania warunków udziału w Konkursie będzie 

dokonywana przez Sąd Konkursowy w oparciu o 

całość wniosku o dopuszczenie do udziału, w 

terminie określonym zgodnie z 

harmonogramem.  

Obecnie trwający okres składania pytań do treści 

Regulaminu, ma na celu wyjaśnienie wątpliwości 

dotyczących treści postanowień tegoż 

Regulaminu. Państwa pytanie odnosi się w 

swojej istocie do potencjalnej treści wniosku o 

dopuszczenie do udziału w Konkursie. Tym 

samym nie może zostać rozpoznane na tym 

etapie. 

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z artykułem 

120 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

Do oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w 

konkursie przepisy art. 26 ust. 3 i 4 stosuje się 

odpowiednio. Powyższe oznacza m.in., że w 

przypadku wniosku zawierającego błędy lub 

braki, Organizator wezwie danego Uczestnika do 

ich usunięcia lub uzupełnienia. Tym samym 

Uczestnik będzie miał możliwość „naprawienia” 

wniosku także po jego złożeniu. 

 

As follows from the provisions of the Regulation, 

the Identification Form should be submitted only 

with the I Phase Entry.  

The organizer kindly requests not to submit the 

Identification Form together with the 

Competition Application Form – this would make 

it significantly difficult to identify the entries 

after settling the Competition.  

Question 2: 

Our question is, will the Organizer deem the 

condition as met by the architect, who will 

demonstrate his experience regarding 

developing design documentation for the 

Contract entitled […] of gross value of works […], 

in compliance with the accreditation enclosed 

below?  

Answer to question 2: 

The Organizer kindly informs, that the 

Competition Jury shall decide whether  the 

conditions of participation in the Competition 

have been met on the basis of the whole request 

to participate, by the date as defined in the time 

schedule.  

The objective of the period at present set for 

forwarding questions regarding the contents of 

the Regulations is to clarify doubts concerning 

the provisions of these Regulations. Your 

question in its essence refers to the potential 

contents of the request to participate in the 

Competition. Therefore it cannot be answered at 

this phase.  

At the same time, I would like to kindly inform 

you, that in compliance with art. 120(3) of the 

Public Procurement Law, the provisions of art. 

26(3) and (4) apply accordingly for evaluating 

requests to participate in the Competition. The 

above means, i.a., that in the case of a request 

containing errors or omissions,  the Organizer 

shall summon the Participant to modify or 

supplement them. Thus the Participant shall 

have the possibility to ‘correct’ his request also 

after submitting it.  



Informacja o zmianie załączników do 

Regulaminu – dot. tłumaczeń na j. angielski 

Organizator pragnie niniejszym poinformować o 

dokonanej zmianie treści angielskiej wersji 

językowej załącznika 2.3. Program and functional 

specifications and requirements (Założenia i 

wytyczne programowe oraz funkcjonalno-

użytkowe nowego kompleksu dydaktycznego 

Akademii Muzycznej w Krakowie) – na stronie 

Konkursu omyłkowo opublikowano 

nieostateczną treść tłumaczenia tego załącznika. 

Dodatkowo Organizator informuje o dołączeniu 

tłumaczenia na j. angielski Załącznika 2.7. 

Geotechnical opinion and subsoil invesigation 

results (Opinia geotechniczna wraz z 

dokumentacją badań podłoża gruntowego) 

Uaktualniona i poprawna wersja tłumaczeń na j. 

angielski została dołączona w postaci folderu 

skompresowanego pod nazwą „English 

translations 11.08.2016”. 

Wyjaśnienie dot. zamieszczonych fotografii 

Organizator dodatkowo informuje, iż galeria 

fotografii zatytułowana „Zdjęcia 1” to fotografie 

pokazujące teren wyznaczony dla inwestycji, a 

galeria fotografii zatytułowana „Zdjęcia 2” to 

zdjęcia sąsiedztwa/otoczenia terenu 

wyznaczonego dla inwestycji 

Information on amendment of annexes to the 

Regulations – ref. English translation  

The Organizer wishes hereby to inform you of 

the amendments made in the English version of 

Annex 2.3. Program and functional specifications 

and requirements of the New didactic complex 

of the Academy of Music in Krakow – the 

Competition website erroneously included the 

provisional translation of this annex.  

 

Also, the Organizer informs, that the English 

translation of Annex 2.7. Geotechnical opinion 

and subsoil investigation results, has been 

added.  

 

The updated and correct version of the English 

translation has been added in the form of a 

compressed folder entitled “English translations 

11.08.2016”. 

Clarification on included photographs  

Additionally, the Organizer informs, that the 

photo gallery entitled “Photos 1” includes 

photographs depicting  the site designated for 

the investment, while the photo gallery „Photos 

2” includes photographs of the neighbouring 

area  / surrounding terrain designated for the 

investment.  

 


