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Odpowiedzi na pytania uczestników Konkursu 
okres 29 lipca 2022 – 30 lipca 2022 

1 (29 lipca 2022, godz. 08:18) 
pytanie Czy Zamawiający dopuszcza - zgodnie z zapisem w Regulaminie - w pkt. 3.2.4.2. 

(dysponuje co najmniej jedną osobą przeznaczoną na funkcję architekta krajobrazu, 
posiadającą tytuł mgr inż. lub inż. architektury krajobrazu lub inne równoważne 
wykształcenie) - udział osoby bez tytułu architekta krajobrazu – np. absolwenta 
Uniwersytetu Rolniczego będącego specjalistą - dendrologiem? 

odpowiedź Za „inne równoważne wykształcenie” do posiadania tytułu architekta krajobrazu 
zamawiający przyjmuje ukończenie studiów na kierunkach ogrodnictwo, sztuka 
ogrodowa lub specjalność tereny zieleni czy kształtowanie terenów zieleni. Absolwent 
Uniwersytetu Rolniczego będący specjalistą-dendrologiem nie spełnia ww. warunku. 

2 (29 lipca 2022, godz. 08:18) 
pytanie Na prośbę osób zainteresowanych udziałem w konkursie zwracam się z prośbą 

o zmianę terminów w harmonogramie konkursu. Z góry dziękuję za jej uwzględnienie.  
[…] planowany termin składania wniosków wypada na ostatni dzień „długiego 
weekendu” - 15 sierpnia jest dniem wolnym (państwowe Święto Wojska Polskiego 
oraz kościelne Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny). 

odpowiedź Zgodnie z Kodeksem Cywilnym Art. 115 Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności 
przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa 
następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą, tj. w przypadku 
zgłoszeń do udziału w konkursie będzie można ich dokonywać do dnia 16 sierpnia 
2022 do godz. 14:00. Zamawiający nie przewiduje zmiany pozostałych terminów 
określonych w Regulaminie Konkursu. 

3 (30 lipca 2022, godz. 11:23) 
pytanie Czy Zamawiający dysponuje opracowaniem, o którym wspomina Miejski Konserwator 

Zabytków (w piśmie KZ-03.4120.6.1112.2021.NP z dnia 11 stycznia 2022 r.) - 
"Opracowanie koncepcji zagospodarowania fragmentu terenu WKS Wawel - 
Młynówka Królewska w Krakowie" z 2013 r.? Jeśli tak - proszę o udostępnienie 
uczestnikom konkursu. 

odpowiedź Zamawiający nie dysponuje wspomnianym opracowaniem w całości. Fragmenty tego 
opracowania zamieszczone zostały w załączniku M06 Materiały historyczne wraz 
z zestawem materiałów kartograficznych i ikonograficznych, jak również stały się 
podstawą opracowania warunków konkursowych, zawartych w załączniku M01 Opis 
przedmiotu Konkursu, opis lokalizacji inwestycji, założenia i wytyczne funkcjonalno-
użytkowe. 

4 (30 lipca 2022, godz. 11:23) 
pytanie Czy furtka przy stacji paliw zostanie utrzymana? Czy Zamawiający dysponuje 

służebnością przejścia/przejazdu przez działki nr ew. 480/16, 480/17? 
odpowiedź Furtka przy stacji paliw zostanie utrzymana w obecnej lokalizacji. Wszystkie 

przewidziane furtki i bramy naniesione zostały na plik pdf w załączniku M03 Mapa do 
celów projektowych. Zamawiający nie posiada prawa przejazdu (służebności) przez 
dz.  nr ew. 480/16 i 480/17. 

5 (30 lipca 2022, godz. 11:23) 
pytanie Czy przewiduje się furtkę przy planowanej bramie pożarowej od strony klubu 

sportowego? 
odpowiedź Zgodnie z ustaleniami z Zarządem Infrastruktury Sportowej, zawartymi w piśmie ZIS 

z 16 grudnia 2021 roku (załącznik M11), dostęp na teren Politechniki Krakowskiej od 
strony Klubu Sportowego Wawel obejmuje jedynie wyjazd wozów straży pożarnej do 
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celów przeciwpożarowych. Nie przewiduje się furtki w tym miejscu. Wszystkie 
przewidziane furtki i bramy naniesione zostały na plik pdf w załączniku M03 Mapa do 
celów projektowych. 

6 (30 lipca 2022, godz. 11:23) 
pytanie Czy przewiduje się zrezygnowanie z proponowanej zatoczki do nawracania wozu 

bojowego straży pożarnej i uzyskanie prawa przejazdu przez dz. nr ew. 480/16 
i 480/17? 

odpowiedź Rozwiązanie problemu nawracania wozu bojowego straży pożarnej pozostaje w gestii 
uczestników konkursu, natomiast należy przewidzieć możliwość zawracania 
w granicach terenu objętego opracowaniem. Nie planuje się uzyskania prawa 
przejazdu (służebności) przez dz. nr ew. 480/16 i 480/17. Wyjazd będzie realizowany 
od strony Klubu Sportowego Wawel. 

7 (30 lipca 2022, godz. 11:23) 
pytanie Czy przewiduje się rozszerzenie zakresu konkursu o opracowanie koncepcji ogrodzenia 

wraz z wszystkimi jego elementami – bramy, furtki, elementy wkomponowane, 
instalacje techniczne – kontrola dostępu, monitoring, informacja wizualna 
na ogrodzeniu? 

odpowiedź Zamawiający nie przewiduje rozszerzenia zakresu konkursu.  
8 (30 lipca 2022, godz. 11:23) 
pytanie Czy dopuszcza się poszerzenie zakresu opracowania koncepcji? 
odpowiedź Zamawiający nie dopuszcza poszerzenia zakresu opracowania koncepcji. 
9 (30 lipca 2022, godz. 11:23) 
pytanie Jeśli propozycja rozszerzenia zakresu opracowania nie zostanie uwzględniona czy jest 

możliwość zapoznania się koncepcją, na podstawie której opracowywany jest projekt 
ogrodzenia – lub z samym projektem? 

odpowiedź Dopiero po wyłonieniu Wykonawcy i opracowaniu koncepcji ogrodzenia Zamawiający 
udostępni dokumentację techniczną. Na chwilę obecną Zamawiający nie dysponuje 
takim opracowaniem.  

 
 
Zgodnie z pkt. 1.2.10. Regulaminu Konkursu wyjaśnienia udzielone przez Organizatora są wiążące dla 
wszystkich uczestników. 

 
 

Kraków, 4 sierpnia 2022 Ernestyna Szpakowska-Loranc 
(miejscowość i data) SARP Oddział Kraków  

Sekretarz organizacyjny konkursu 
 

 

 

 

 


