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Odpowiedzi na pytania uczestników Konkursu 
okres od 1 kwietnia 2022 do 3 maja 2022 

1 (25 kwietnia 2022, godz. 12:52) 

pytanie Jako zespół zakwalifikowany do konkursu na Koncepcję Jubileuszowego Budynku UEK 
chcielibyśmy prosić o odpowiedzi na poniższe pytania dot. treści Regulaminu Konkursu: 
1. DOŚWIETLENIE - czy wszystkie pomieszczenia części dydaktycznej muszą 

posiadać doświetlenie światłem dziennym? czy dopuszcza się zaprojektowanie 
sal konferencyjnych oraz pomieszczeń do nagrywania wystąpień bez 
doświetlenia naturalnego? 

2. OPRACOWANIE GRAFICZNE - wg Regulaminu Konkursu opracowanie części 
graficznej wymagane jest w kolorze czarno-białym. Czy Zamawiający oczekuje 
zatem realistycznych wizualizacji w skali szarości czy przedstawienia graficzno-
linearnego widoków budynku, w tym widoku z lotu ptaka? 

3. ADMINISTRACJA - Zgodnie z załącznikiem M01 - Opis przedmiotu konkursu, 
podpunkt 3.2.6. (Pomieszczenia administracyjne) pokoje biurowe o łącznej pow. 
750 m2 przewidziane są dla ok. 100 – 150 pracowników, z tego 1/3 mają 
stanowić pokoje jednoosobowe, a pozostałe 2/3 pokoje dwu- i trzyosobowe. 
Natomiast wg Zestawienia powierzchni budynku (zał. M10) pokoje biurowe 
jednoosobowe o pow. 500 m2 przewidziane są dla 50 osób (czyli 50 pokoi 1os po 
10m2) a pokoje biurowe 2-3-osbowe o pow. 250 m2 dla 50 osób (czyli 25 pokoi 
2-3-os po 10m2.). Czy należy zaprojektować 50 pokoi 1os (po 10 m2) i pozostałe 
250 m2 przeznaczyć na pokoje 2-3 osobowe, czy dla 1/3 ilości pracowników 
zaprojektować pokoje 1os na powierzchni 250 m2, a pozostałe 500 m2 
przeznaczyć na pokoje wieloosobowe? 

4. AULA KONFERENCYJNO-KONGRESOWA - wg załącznika M01, pkt 3.2.4, na 
pierwszym poziomie auli układ krzeseł powinien posiadać możliwość aranżacji 
przestrzeni na bankiet. Czy przez pierwszy poziom auli rozumiany jest poziom 
modułowej sceny, czy poziom wejścia gości do auli? Czy Zamawiający oczekuje 
auli z przewyższeniem wysokości i schodkami (w układzie amfiteatralnym) czy 
jedynie amfiteatralnego układu krzeseł na płaskiej powierzchni? Czy w ramach 
powierzchni auli (500 m2) możliwe jest utworzenie galerii auli (dostępnej z 
wyższego poziomu niż wejście główne do auli) czy wymagane 500 m2 musi 
znajdować się w ramach jednej kondygnacji? 

5. POWIERZCHNIE - czy Zamawiający dopuszcza tolerancję wielkości pomieszczeń 
w stosunku do powierzchni wymaganych? Jeżeli tak, to ile procent? 

odpowiedź 1. Dopuszcza się zaprojektowanie sal konferencyjnych oraz pomieszczeń do 
nagrywania wystąpień bez doświetlenia naturalnego. 

2. Sformułowanie „części graficznej czarno-białej” oznacza, że w części graficznej 
można używać wyłącznie kolorów: czerni i bieli. Odcienie szarości można 
uzyskać jedynie poprzez odpowiednie wykorzystanie ww. dwóch kolorów bez 
barw dopełniających. 

3. Zgodnie z Regulaminem Konkursu pkt. 2.3.4.: „W przypadku wystąpienia 
rozbieżności pomiędzy dokumentami, wynikających z chronologii ich 
powstawania, zawsze pierwszeństwo mają i obowiązujące są zapisy dokumentu 
„Opis przedmiotu Konkursu, opis lokalizacji inwestycji, założenia i wytyczne 
funkcjonalno-użytkowe” (załącznik nr M01). Z tytułu wystąpienia takich 
rozbieżności i niezachowania zasady hierarchizacji dokumentów, o której mowa 
wyżej, Uczestnikowi Konkursu nie przysługują żadne roszczenia względem 
zamawiającego”. 
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4.  
4.1. Czy przez pierwszy poziom auli rozumiany jest poziom modułowej sceny, 

czy poziom wejścia gości do auli? 
ODP. Należy przez to rozumieć poziom wejścia dla gości z korytarza lub 
foyer. 

4.2. Czy Zamawiający oczekuje auli z przewyższeniem wysokości i schodkami 
(w układzie amfiteatralnym) czy jedynie amfiteatralnego układu krzeseł na 
płaskiej powierzchni? 
ODP. Preferowany jest układ amfiteatralny. 

4.3. Czy w ramach powierzchni auli (500 m2) możliwe jest utworzenie galerii auli 
(dostępnej z wyższego poziomu niż wejście główne do auli) czy wymagane 
500 m2 musi znajdować się w ramach jednej kondygnacji? 
ODP. Możliwe i wskazane jest, aby, przy amfiteatralnym ukształtowaniu 
widowni można było wejść do auli także z wyższego poziomu. 

5. Zamawiający określił optymalne powierzchnie pomieszczeń, przy czym 
dopuszczę tolerancję wynikającą z układu funkcjonalnego, nie określając jej 
zakresu. Całość zostanie poddana ocenie Sądu konkursowego według kryterium 
„racjonalność proponowanych rozwiązań architektonicznych”. 

 

W związku z dalszymi wątpliwościami uczestników konkursu dotyczącymi możliwości kwalifikowania 
terenu konkursu jako znajdującego się w obszarze zabudowy śródmiejskiej, w tym pytania 
i odpowiedzi nr 1 z dnia 28 marca 2022, godz. 10:30, Zamawiający doprecyzowuje i wyjaśnia, że: 

− Na terenie konkursu brak jest obowiązującego miejscowego plan zagospodarowania terenu, zaś 
dla Miasta Krakowa opracowane zostało „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Krakowa” dostępne na stronie: https://www.bip.krakow.pl/?mmi=48. 

− Na mapie stanowiącej załącznik nr K1 do Studium teren konkursu znajduje się w dwóch 
obszarach: „granica obszaru centrum” (żółta przerywana obwiednia) oraz „granica obszaru 
śródmiejskiego” (pomarańczowa przerywana obwiednia), oraz znajduje się w granicach 10 
jednostki urbanistycznej. 

− W Tomie III „Wytyczne do planów miejscowych” stanowiącym załącznik nr 4 do Studium, w karcie 
dla 10 jednostki urbanistycznej „Olsza” w kierunkach zmian, funkcji terenu i standardach 
przestrzennych nie została przewidziana zabudowa śródmiejska. 

− Zgodnie z Poleceniem Służbowym nr 2/2016 Prezydenta Miasta Krakowa teren znajduje się poza 
obszarami zabudowy śródmiejskiej na terenie Miasta Krakowa. 

Wątpliwości dotyczące szczegółowej interpretacji ww. dokumentów uczestnicy winni kierować do 
organów je wydających. 

 
 
Zgodnie z pkt. 1.2.9. Regulaminu Konkursu wyjaśnienia udzielone przez Organizatora są wiążące dla 

wszystkich uczestników. 

 
 
Kraków 4 maja 2022 

 
 

Rafał Zawisza 
(miejscowość i data) SARP Oddział Kraków,  

Sekretarz organizacyjny konkursu 
  

 
Justyna Kolarz 

 SARP Oddział Kraków,  
Sekretarz pomocniczy konkursu 
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