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Kraków, 31 stycznia 2017 r. 

Krakow, January 31, 2017 

 

Zestaw pytań nr II.1 
Question set II.1 

 
 

Pytanie nr 1: 
Prosimy o podanie sposobu ekspozycji prac w drugim etapie konkursu. 
Czy będzie to układ  5 x 2, czyli pięć kolumn i dwa rzędy, czy może 3 x 3 +1? 
Odpowiedź na pytanie nr 1: 
Organizator Konkursu nie narzuca układu plansz.  

Do Uczestnika konkursu należy takie zaplanowanie (oznaczenie) plansz, aby całość 

koncepcji mogła zostać należycie zaprezentowana. Organizator konkursu zapewni 

należytą ekspozycję prac, umożliwiającą ich ocenę przez Sąd konkursowy. 

Question 1: 

How will the boards presented in stage II? Will this be a 5 x 2 arrangement, meaning five 

columns and two rows, or will it be 3 x 3 +1 perhaps? 
Answer: 

The Organizer of the Competition does not specify the board arrangement.  

The Competition Participant should plan (mark) the arrangement of boards in such a 

manner that the whole project can be properly presented. The Organizer of the 

Competition will ensure proper presentation of the boards enabling their evaluation by 

the Competition Jury.  

 

 

Pytanie nr 2: 
W zaleceniach do Prac Konkursowych Etapu II proszą pastwo o: „zaprojektowanie 

miejsca dla chóru za estradą sali koncertowej, które będzie mogło zamiennie pełnić 

funkcję widowni”. Z odpowiedzi na pytania etapu I ( Zestaw I.1 Pytanie 10) wynika ze 

estrada o powierzchni 200 m2   przeznaczona jest dla orkiestry i chóru. A jednocześnie 

miejsca dla chóru powinny znajdować się za estrada. W zaleceniach akustycznych podano 

maksymalne wymiary sceny (dla muzyków i chórzystów łącznie) jako ca. 200m2 max 

20mx13m. Z tych też wynika (pkt. 1.1.2.2. str.5) że miejsca dla chóru znajdują się z tyłu 

sceny (w jej obrębie). 
Prosimy o doprecyzowanie czy powierzchnia  200m2 zawiera tylko estradę i miejsca dla 

chóru  należy dodać, czy tez w 200m2 powinny zmieścić się zarówno estrada jak i 

miejsca dla chóru za estradą? 
Odpowiedź na pytanie nr 2: 
Powierzchnia 200 m2 zawiera tylko estradę, a miejsca dla chóru należy dodać. Patrz:  

odpowiedź na pytanie 3 poniżej. 

Question 2: 

In the recommendations for Competition Entries it is written: “The space for the choir 

should be located at the back – in case there is no choir there will be additional seats for 

the audience.” The answers to stage I questions (Question set I.1 Question 10) imply 

that the 200 m2 stage is meant for the orchestra and choir. But it is also written that the 

places for the choir should be behind the stage. In the acoustic guidelines the maximum 

size for the stage (for the musicians and choir together) is specified as ca. 200m2 max 

20mx13m. These also imply (point 1.1.2.2. p.5) that the places for the choir are in the 

back of the stage (within it). 

Please specify if the 200m2 includes only the stage and the space for the choir should be 

added to this or if the 200m2 should fit both the stage and the places for the choir 

behind the stage. 
Answer: 

The surface of 200 m2 includes only the stage, and the space for the choir should be 

added to this. See: answer to question 3 below. 
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Pytanie nr 3: 
Proszę o sprecyzowanie ilości muzyków i chórzystów w Sali koncertowej. 
Estrada:  .........    muzyków 

    .......      chórzystów 
Miejsce dla chóru za estradą: .......  chórzystów 
( w dotychczasowych dokumentach pojawiają się rożne  liczby od 80 do 200 osób. Mowa 

np o 200 wykonawcach lub średniej wielkości orkiestrze max. do 80 muzyków. Lub tez o 

orkiestrze + 80 miejsc dla chórzystów... czyli 160 osób) 
Odpowiedź na pytanie nr 3: 
Powierzchnia estrady 200 m2 – tylko orkiestra i soliści. 
Miejsca dla chóru powinny znajdować się poza obrębem estrady, ponad nią – w ilości 100 

miejsc. W przypadku utworu wyłącznie orkiestrowego miejsca te powinny być dostępne 

dla publiczności. 
Estrada: 
 orkiestra 100 osób, 
 chór 0 osób. 
Miejsca nad (za) estradą – chór 100 osób. 
Question 3: 

Please specify the number of musicians and choristers in the Concert Hall. 

Stage: 

….. musicians 

….. choristers 

Space for the choir behind the stage: ….. choristers 

(in the provided documents the numbers vary from 80 to 200 people. For instance, the 

documents mention 200 performers or an average size orchestra of up to 80 musicians. 

Or an orchestra + space for 80 choristers… which is 160 people) 

Answer: 

Surface of the stage 200 m2 – only orchestra and soloists. 
The space for the choir should be beyond the stage, above it – 100 places. In the case of 

only the orchestra performing these places should be accessible to the audience 

members.   
Stage: 
 100-member orchestra, 
 choir - 0 choristers. 
Place for the choir above (behind) the stage: 100 choristers. 

 

 

Pytanie nr 4: 
Ze względu na wymagania akustyczne  proszę o sprecyzowanie ilości muzyków i 

chórzystów w następujących salach: 
Sala ćwiczeń orkiestry:                         ..... osób  
Sala ćwiczeń chóru:                              ..... osób 
Sala operowo teatralna:            ..... osób (+ widownia 100miejsc) 
Odpowiedź na pytanie nr 4: 
Sala ćwiczeń orkiestry: 100 osób 
Sala ćwiczeń chóru: 100 osób 
Sala operowo-teatralna: miejsce pomiędzy estradą a widownią na 20-osobową orkiestrę 

+ 15 osób na estradzie + 100 osób widowni. 
Question 4: 

Given acoustic requirements, please specify the number of musicians and choristers in 

the following rooms: 
Orchestra rehearsal:                         ..... people  
Choir rehearsal:                              ..... people 
Opera and theatre room:            ..... people (+ 100 audience members) 
Answer: 

Orchestra rehearsal: 100 people  
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Choir rehearsal: 100 people 
Opera and theatre room: space between the stage and audience seating that can fit a 

20-person orchestra + 15 people onstage + 100 audience members. 
 

 

Pytanie nr 5: 
Przyjęcie skali 1:200 dla rzutów, głównych przekrojów i elewacji skutkować będzie tym, 

że rysunki te z uwagi na obszerny program użytkowy budynku nie zmieszczą się w całości 

na planszy o formacie 100x70cm.  W naszym przekonaniu nieznaczne zwiększenie skali 

opracowania z 1:250 do 1:200 i w konsekwencji zwiększenie rysunków o ok. 20% nie 

wpłynie na poprawę czytelności prezentowanej koncepcji, a tylko utrudni czytanie 

rysunków w przypadku, kiedy np. rzut danej kondygnacji lub elewacja czy przekrój 

będzie musiał być pokazywany fragmentarycznie na dwóch osobnych planszach. 
Prosimy o potwierdzenie, że mając powyższe na uwadze Zamawiający dopuszcza 

utrzymanie dla rysunków rzutów, elewacji i głównych przekrojów skali opracowania z I 

etapu tj. 1:250. 
Odpowiedź na pytanie nr 5: 
Organizator Konkursu podtrzymuje wymogi dotyczące sposobu opracowania prac 

konkursowych etapu II zawarte w pkt. VIII Regulaminu Konkursu. 
Question 5: 

Assuming a 1:200 scale for projections, main sections and elevations, given the broad 

program, these will not fit into a 100x70cm board. We are convinced that making the 

scale slightly larger, 1:200 instead of 1:250, and as a consequence, making the drawings 

20% larger will not improve the legibility of the presented concept and will make reading 

the drawings more difficult, for instance, if the projection of a given floor, or elevation, or 

section has to be divided between two boards. 
Answer: 

The Organizer of the Competition maintains the requirements for stage II competition 

entries specified in point VIII of the Rules of the Competition. 
 

 

Pytanie nr 6: 
Zamawiający dopuszcza możliwość opracowania modelu fizycznego sali koncertowej w 

postaci jednej połowy (przekrój podłużny przez salę) z pokazaniem jej wnętrza, przy 

założeniu, że sala jest całkowicie symetryczna. Czy Zamawiający określa maksymalną 

wielkość modelu fizycznego? 
Odpowiedź na pytanie nr 6: 
Organizator Konkursu nie narzuca sposobu opracowania modelu fizycznego sali 

koncertowej i nie określa maksymalnej wielkości modelu z zachowaniem skali 1:100. 
Question 6: 

Does the Ordering Party allow for the physical model of the concert hall to be presented 

as only one half (longitudinal section through the hall) showing its interior, assuming the 

hall is completely symmetrical? Does the Ordering Party specify a maximum size for the 

physical model? 
Answer: 

The Competition Organizer does not specify how the physical model of the concert hall 

should be made, nor what the maximum size for the model is, provided a 1:100 scale is 

maintained. 
 

 

Pytanie nr 7: 
Przyjęcie skali 1:200 opracowania rzutów, głównych przekrojów i elewacji skutkować 

będzie tym, że rysunki te z uwagi na obszerny program użytkowy budynku nie zmieszczą 

się na planszy 100x70cm. 
Rozplanowywanie jednego rysunku na dwóch osobnych planszach znacznie pogorszy jego 

czytelność. Prosimy o informację, czy w celu ułatwienia czytania rysunków Zamawiający 
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dopuszcza możliwość zwiększenia wielkości plansz o ok. 20% (tj np. do wielkości 

125x90cm). 
Odpowiedź na pytanie nr 7: 
Organizator Konkursu podtrzymuje wymogi dotyczące sposobu opracowania prac 

konkursowych etapu II zawarte w pkt. VIII Regulaminu Konkursu, w tym wielkość plansz 

100x70 (układ poziomy). 
Question 7: 

If a 1:200 scale is used for projections, main sections and elevations, given the broad 

program, these will not fit into a 100x70cm board.  

Dividing one drawing between two separate boards will diminish its legibility. We would 

like to ask if, in order to facilitate reading the drawings, the Ordering Party allows for 

20% larger boards (125x90cm). 
Answer: 

The Organizer of the Competition maintains the requirements for stage II competition 

entries specified in point VIII of the Rules of the Competition, including board size 

100x70 (horizontal arrangement). 
 

 

Pytanie nr 8: 
Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza zwiększenie maksymalnej ilości plansz 

w uzasadnionych przypadkach, analogicznie jak miało to miejsce w przypadku zakresu 

dla I etapu konkursu. 
Odpowiedź na pytanie nr 8: 
Nie. 
Question 8: 

We would like to ask if the Ordering Party allows for exceeding the maximum number of 

boards in justified cases, similarly as in stage I of the competition. 

Answer: 

No. 

 

 

Pytanie nr 9: 
Prosimy o informację, czy Zamawiający sprawdził, wymagając zwiększenia  skali rzutów, 

przekrojów i elewacji dla 2 etapu konkursu do 1:200, że wszystkie informacje i rysunki 

potrzebne do prezentacji części graficznej zmieszczą się na 10 planszach 100x70 w 

układzie poziomym? Wg naszego sprawdzenia niemożliwe jest zmieszczenie wszystkich 

rzutów, przekrojów, elewacji w 1:200 oraz dodatkowych rysunków w 1:100, 

zagospodarowania terenu i innych wymaganych informacji graficznych na tych 10 

planszach. Sugerujemy utrzymanie skali 1:250 (tak jak to było w 1 etapie) dla 

podstawowych rzutów, przekrojów i elewacji. 
Odpowiedź na pytanie nr 9: 
Organizator Konkursu podtrzymuje wymogi dotyczące sposobu opracowania prac 

konkursowych etapu II zawarte w pkt. VIII Regulaminu Konkursu. 
Question 9: 

We would like to ask if, given their requirement for a larger scale of the projections, 

sections and elevations in the graphic part of stage II of the competition, the Ordering 

Party verified whether these would fit into ten 100x70 horizontal boards? According to 

our estimates it is impossible to fit all the projections, sections and elevations in a 1:200 

scale and additional drawings in a 1:100 scale, the site plan with the spatial development 

concept, and other required graphic information on these 10 boards. We suggest that a 

1:250 scale (like in stage I) be maintained for the main projections, sections and 

elevations. 
Answer: 

The Organizer of the Competition maintains the requirements for stage II competition 

entries specified in point VIII of the Rules of the Competition. 
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Pytanie nr 10: 
Proszę o sprecyzowanie punktu VIII. A. "Model fizyczny sali koncertowej". Czy jest 

wymagana tylko bryła tej części kompleksu, czy również wnętrze? Czy model musi być 

otwarty bądź otwierany tak, aby można było zobaczyć wnętrze sali? Jaki jest cel modelu - 

czy mają być zaprezentowane instalacje akustyczne takie jak panele czy zasłony, czy 

wymagana jest bryła wnętrza? 
Odpowiedź na pytanie nr 10: 
Organizator Konkursu wymaga opracowania modelu fizycznego sali koncertowej, a nie 

budynku mieszczącego salę koncertową. Nie narzuca się sposobu opracowania modelu. 
Celem modelu jest uzyskanie informacji o walorach przestrzennych, w tym z zakresu 

akustyki, sali koncertowej w pracy konkursowej. 
Question 10: 

Please clarify point VIII. A. "Physical model of the concert hall". Is only the body of the 

building in this part of the complex required, or is the interior also expected? Should the 

model be open or opened to make the interior of the hall visible? What is the objective of 

the model – is it to present acoustic installations like panels or curtains, is the interior 

body required? 
Answer: 

The Organizer requires a physical model of the concert hall, and not of the building 

containing the concert hall. How the model should be presented is not specified. The 

objective of the model is to provide information about the spatial qualities, including 

acoustics, of the concert hall in the competition entry. 
 

 

Pytanie nr 11: 
Czy jest możliwość załączenia 2 makiet? Jednej sali koncertowej oraz jednej makiety 

całości projektu? 
Odpowiedź na pytanie nr 11: 
Wszelkie materiały poza określonymi w pkt. VIII Regulaminu Konkursu nie będą 

przedkładane do oceny Sądu Konkursowego. 

Question 11: 

Is it possible to submit 2 models? One of the concert hall and one of the whole project?  

Answer: 

Materials other than those listed in point VIII of the Rules of the Competition will not be 

submitted to evaluation by the Competition Jury. 

 

 

Pytanie nr 12: 
Czy istnieją jakieś preferencje materiałowe co do wykonania makiety? Jeśli tak to z jakich 

materiałów można wykonać makietę? 
Odpowiedź na pytanie nr 12: 
Nie. Dobór materiałów pozostawia się do decyzji Uczestników konkursu. 

Question 12: 

Are there any preferences as to the materials with which the model should be made? If 

so, what materials may be used to make the model? 
Answer: 

No. The choice of the materials is left to the discretion of the Competition Participants. 

 

 

Pytanie nr 13: 
Kiedy należy złożyć makietę? 
Odpowiedź na pytanie nr 13: 
Makietę należy złożyć łącznie z pozostałymi elementami pracy konkursowej w terminie 

określonym w Regulaminie Konkursu, tj. najpóźniej do dnia 15 marca 2017 r. do godz. 

14:00. 

Question 13: 

When should the model be submitted? 
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Answer: 

The model should be submitted together with the rest of the elements of the competition 

entry within the deadline specified in the Rules of the Competition, that is the latest by 

March 15th, 2017, 2 p.m. 

 

 

Pytanie nr 14: 
Czy jest możliwość złożenia 12 plansz? 
Odpowiedź na pytanie nr 14: 
Nie. 

Question 14: 

Is it possible to submit 12 boards? 

Answer: 

No. 

 

 

Pytanie nr 15: 
Plan zagospodarowania: jaka jest preferowana skala? 
Odpowiedź na pytanie nr 15: 
Koncepcję zagospodarowania terenu należy przedstawić w skali 1:500. 

Question 15: 

Site plan: what is the preferred scale? 
Answer: 

The spatial development concept should be presented in a 1:500 scale.  
 

 

Pytanie nr 16: 
Na czym polega niezależne użytkowanie sali koncertowej? Czy chodzi o dosłowne, 

fizyczne wydzielenie tej strefy? 
Odpowiedź na pytanie nr 16: 
Sala koncertowa powinna działać niezależnie od pomieszczeń dydaktycznych Akademii 

Muzycznej – wejście publiczności do sali koncertowej nie będzie równoznaczne z 

przebywaniem na terenie Uczelni. 

Question 16: 

What does independent use of the concert hall mean? Is it about literal, physical 

separation of this area? 

Answer: 

The concert hall should function independently from the teaching rooms of the Academy 

of Music – when the audience members enter the concert hall this will not be equivalent 

to accessing the School. 

 
 
Pytanie nr 17: 
Czy dopuszczalne jest w Etapie II dokonanie niewielkich zmian w ogólnej koncepcji 

budynku/budynków względem Etapu I, np. układzie funkcjonalnym? 
Odpowiedź na pytanie nr 17: 
Tak. 

Question 17: 

Is it allowed to make small changes in the general concept of the building/buildings from 

Stage I in Stage II, for example, in the functional arrangement?  
Answer: 

Yes.  
 
 
Pytanie nr 18: 
Czy zasadnicze (główne) miejsca postojowe oraz wymagane 25 miejsc dla administracji 

uczelni mogą być zlokalizowane w jednym, wspólnym garażu podziemnym? 
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Odpowiedź na pytanie nr 18: 
Tak, o ile nie podniesie to znacząco kosztów. 

Question 18: 

Can the basic (main) parking spaces and the required 25 parking spaces for the school 

administration be located in one common underground parking? 

Answer: 

Yes, provided this does not increase costs significantly. 

 

 

Pytanie nr 19: 
Czy model fizyczny sali koncertowej może prezentować oprócz samej sali również 

przyległe pomieszczenia pomocnicze/komunikacyjne (np. foyer)? 
Odpowiedź na pytanie nr 19: 
Dopuszcza się zaprezentowanie pomieszczeń przyległych tylko w przypadku, jeśli będzie 

to niezbędne dla właściwego przedstawienia sali koncertowej. 

Question 19: 

Can the physical model of the concert hall show, apart from the hall itself, also adjacent 

auxiliary/circulation spaces (for instance, the foyer)? 

Answer: 

Adjacent rooms may be included only if it is necessary for proper presentation of the 

concert hall. 

 

 

Pytanie nr 20: 
W związku z obowiązkiem prezentacji rysunków w większej skali mogą pojawić się 

elementy przekraczające rozmiar pojedynczej planszy (100x70) – czy istnieje 

preferowany sposób (ułatwiający właściwe odczytanie zawartości) łączenia/układania 

plansz ze sobą – np. dwie plansze jedna pod drugą lub dwie plansze obok siebie? 
Odpowiedź na pytanie nr 20: 
Nie. Patrz odpowiedź na Pytanie 1 powyżej. 

Question 20: 

Given the requirement for presenting the drawings in a larger scale, there may be 

elements that exceed the size of an individual board  (100x70) – is there a preferred 

solution (facilitating proper reading of the boards) for linking/arranging the boards 

together – for instance, two boards one under the other or two boards side by side. 
Answer: 

No. See answer to Question 1 above. 

 

 

Pytanie nr 21: 
Czy wymagane jest pokazanie wszystkich elewacji budynku/budynków? 
Odpowiedź na pytanie nr 21: 
Tak, zgodnie z punktem VIII.B.f) Regulaminu Konkursu. 

Question 21: 

Is it required to show all the elevations of the building/buildings? 
Answer: 

Yes, in accordance with point VIII.B.f) of the Rules of the Competition.  
 

 

Pytanie nr 22: 
W I Etapie konkursu prezentowano „charakterystyczne przekroje budynków, w tym co 

najmniej jeden przekrój przez salę koncertową”, natomiast w Etapie II do 

zaprezentowania są „charakterystyczne przekroje budynku mieszczącego salę koncertową 

w skali 1:200 oraz przekrój sali koncertowej w skali 1:100” oraz przekroje sal 

dydaktycznych – w związku z powyższym czy należy w Etapie II prezentować również 

przekroje z Etapu I? 
Odpowiedź na pytanie nr 22: 
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Dopuszcza się zaprezentowanie przekrojów z I etapu powiększonych do skali 1:200. 

Question 22: 

Stage I of the competition included presentation of “characteristic sections of the 

buildings, including at least one section of the concert hall”, while in Stage II participants 

should include “characteristic sections of the buildings, including at least one of the 

building containing the concert hall in a 1:200 scale and a section of the concert hall in a 

1:100 scale” as well as sections of teaching rooms – given the above, is it required to 

present sections from Stage I in Stage II? 
Answer: 

It is acceptable to present sections from stage I enlarged to 1:200 scale. 

 

 

Pytanie nr 23: 
W zakresie części opisowej Etapu II nie wymieniona jest tabela programowo-bilansowa – 

czy należy ją załączyć do pracy Etapu II? 
Odpowiedź na pytanie nr 23: 
Tak, zgodnie z Zaleceniami Sądu Konkursowego do prac zakwalifikowanych do II Etapu. 

Question 23: 

The requirements for the descriptive part of Stage II entries do not list the program 

summary table – should it be submitted with the Stage II entry? 
Answer: 

Yes, in accordance with the Recommendations of the Competition Jury for entries 

qualified the Stage II. 

 
 
Pytanie nr 24: 
Wytyczne akustyczne, podpunkt 1.1.2.2. Scena: Czemu ma służyć wolna przestrzeń w 

minimum 1,5 m za akustycznie transparentną siatką w tyle sceny? 
Odpowiedź na pytanie nr 24: 
Patrz: pkt 1.1.3.7. Wytycznych akustycznych: "Dla potrzeb strojenia zespołów muzycz-

nych, ściana za orkiestrą powinna umożliwiać zmienną akustykę poprzez zastosowanie 

zasłon zamocowanych za akustycznie transparentną siatką.” /„For ensemble tuning, the 

wall behind the orchestra should accommodate acoustical variability in the form of curta-

ins behind an acoustically transparent grid.”/ 

Question 24: 

Acoustic guidelines, point 1.1.2.2. Stage: What is the purpose of the free space of at 

least 1.5 m behind the acoustically transparent grid at the back of the stage? 
Answer: 

See point 1.1.3.7 of the Acoustical guidelines „For ensemble tuning, the wall behind the 

orchestra should accommodate acoustical variability in the form of curtains behind an 

acoustically transparent grid.” 

 

 

Pytanie nr 25: 
Bardzo, bardzo prosimy o dopuszczenie formatu A0 (1189x841) dla plansz, jest to 

kluczowe dla możliwości czytelnej prezentacji projektu w skali 1:200. 
Odpowiedź na pytanie nr 25: 
Organizator Konkursu podtrzymuje wymogi dotyczące sposobu opracowania prac 

konkursowych etapu II zawarte w pkt. VIII Regulaminu Konkursu. 

Question 25: 

We most sincerely ask you to allow A0 format (1189x841) for boards, it is crucial for a 

legible presentation of the entry in a 1:200 scale. 

Answer: 

The Organizer of the Competition maintains the requirements for stage II competition 

entries specified in point VIII of the Rules of the Competition. 


