
  

 

 

PLAC JULIUSZA KOSSAKA 1 ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI REGULAMINU 
KONKURSU 

 

ZZM.NP.26.2.86.21.UK 

Kraków, dnia 9 listopada 2021r. 

Do wszystkich Uczestników 

 

Dotyczy: postępowania nr NP.26.2.86.21.UK, którego przedmiotem jest konkurs na 
koncepcję przebudowy placu Juliusza Kossaka z elementami studialnymi przebudowy terenów 
wokół Dworku Kossakówka oraz plant przy ul. Retoryka, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w 
Krakowie. 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI, 
WYJAŚNIENIE DO TREŚCI REGULAMINU DOTYCZĄCYCH OPRACOWANIA I SKŁADANIA 

PRAC KONKURSOWYCH PRZEZ UCZESTNIKÓW DOPUSZCZONYCH DO UDZIAŁU W 
KONKURSIE 

 

Szanowni Państwo, 

Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi, 
wyjaśnień do regulaminu konkursu, na wyżej opisany zakres przedmiotowy. 

 

Pytanie nr 1: 

Czy możliwe jest uzyskanie dokumentu wspomnianego w punkcie 4.2.3.3. Regulaminu 
Konkursu ("Bilans terenu sporządzony zgodnie co do treści ze wzorem stanowiącym 
załącznik nr M06 do Regulaminu Konkursu")? Dokumenty załączone z podanym 
numerem to zdjęcia archiwalne, natomiast dokumentu o takiej nazwie nie udało nam się 
znaleźć pośród żadnych innych załączników. 

 

Odpowiedź nr 1: 

Zamawiający udostępnia dokument „wzór bilansu terenu” jako załącznik do poniższego 
dokumentu.  

 

Pytanie nr 2: 

W regulaminie znajduje się zapis: 
4.2.3.3. Bilans terenu sporządzony zgodnie co do treści ze wzorem stanowiącym 
załącznik nr M06 do Regulaminu Konkursu; 
Taki załącznik nie został udostępniony.  

 

Odpowiedź nr 2: 

Jak w pytaniu nr 1. 

 



  

 

 

PLAC JULIUSZA KOSSAKA 2 ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI REGULAMINU 
KONKURSU 

 

Zamawiający informuje, iż uległa zmianie ścieżka dostępu określona w linku 
umieszczonym w załączniku PJK_M01 – Opis przedmiotu konkursu w pkt 4 ppkt 4 
dotyczącym miejskich standardów projektów przestrzeni publicznych w zakresie 
infrastruktury rowerowej  

Aktualna ścieżka dostępu: 

https://ztp.krakow.pl/rower/standardy-infrastruktury-rowerowej 

Treść standardów infrastruktury rowerowej nie ulegla zmianie. Pozostałe zapisy  
Regulaminu Konkursu również pozostają bez zmian. 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi, 
wyjaśnienia do treści regulaminu stanowią jego integralną część, a przy tym z uwagi na 
ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie wpływają na konieczność 
przedłużenia terminu składania prac.  

 

Z poważaniem, 
 

Benita Strzałka 
Sekretarz organizacyjny Konkursu na Plac Juliusza Kossaka 

 

Otrzymują: 

1. Uczestnicy postępowania; 

2. Strona internetowa postępowania; 

3. a/a. 

https://ztp.krakow.pl/rower/standardy-infrastruktury-rowerowej

