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HALA SPORTOWA W MIECHOWIE 2 ODPOWIEDZI NA PYTANIA 
 
 

Odpowiedzi na pytania uczestników Konkursu 
okres 17 sierpnia 2022 – 11 września 2022 

1 (17 sierpnia 2022, godz. 13:23) 
pytanie Proszę o informację na jakiej wysokości nad poziomem morza znajduje się poziom zero 

inwentaryzacji (rzędna wysokości 0,00 na inwentaryzacji istniejącej szkoły) ponieważ 
brakuje odniesienia pomiędzy rzędnymi terenu a rzędnymi na rzutach i przekrojach 
budynków istniejących. 

odpowiedź Zamawiający nie dysponuje taką informacją  
2 (17 sierpnia 2022, godz. 17:49) 
pytanie W załączniku M01 w punkcie 2.3.1 wskazano, iż na terenie obowiązuje miejscowy plan 

zagospodarowania terenu – Miasto Miechów UCHWAŁA Nr XXXI/481/2017 z dnia 7 
lipca 2017, wraz ze zmianami, który powinien stanowić podstawę do realizacji obiektu i 
której zapisy są wiążące dla uczestników Konkursu. Z informacji na BIP wynika, że 
UCHWAŁA Nr XXXI/481/2017 z dnia 7 lipca 2017 obowiązuje, natomiast nie znaleźliśmy 
informacji o wspomnianej wyżej formalnej zmianie planu, która powinna być przyjęta 
nową uchwałą. Do warunków konkursu jest załączony plik 
MIE_M02_miejscowy_plan_zagospodarowania_przestrzennego.pdf. Treść tego pliku 
nie jest zgodna z UCHWAŁĄ Nr XXXI/481/2017 z dnia 7 lipca 2017 i nie ma do niego 
dołączonej części graficznej. Które zatem zapisy są wiążące? UCHWAŁY Nr 
XXXI/481/2017 z dnia 7 lipca 2017, czy też dołączonego pliku? Jaka część graficzna planu 
jest obowiązująca? 

odpowiedź Aktualny wypis i wyrys z mpzp stał zamieszczony w materiałach konkursowych. 
Zamawiający ponownie przekazuje w/w dokument. 

3 (18 sierpnia 2022, godz. 13:17) 
pytanie Czy droga przebiegająca przez działki objęte konkursem powinna pozostać 

przejazdowa? Czy przewiduje się możliwość jej usunięcia? 
odpowiedź Droga pełni charakter drogi pożarowej, jest drogą publiczną nr 140398K. 

 Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany geometrii drogi pod warunkiem zachowania 
przepisów ppoż dla drogi pożarowej, należy zachować drogę jednojezdniową 
dwupasmową. Należy stosować przepisy o drogach publicznych. 

4 (18 sierpnia 2022, godz. 13:20) 
pytanie Czy podział trybun na trybunę A i trybunę B ma swoje uzasadnienie? Czy można obie 

trybuny zrealizować np. jako jedną dużą? 
odpowiedź Układ trybun do decyzji uczestników konkursu. 
5 (18 sierpnia 2022, godz. 13:41) 
pytanie W regulaminie konkursu czytamy: "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)", czy w 
przypadku większej powierzchni przeznaczonej na magazyny (ok. 60m2) w załączniku 
M01, względem powierzchni wypisanej w tabeli zestawienia powierzchni (załącznik 
M06) - (magazyny w sumie 46m2) należy zachować podział na dwa magazyny, ale 
zwiększyć ich powierzchnię? Analogicznie należy dodać do zespołu wejściowego pokój 
rodzica z dzieckiem. W skrócie czy załącznik M01 CAŁKOWICIE nadpisuje powierzchnie, 
które trzeba zaprojektować w ramach konkursu? 

odpowiedź W pierwszej kolejności należy projektować na podstawie załącznika M01 
6 (18 sierpnia 2022, godz. 13:47) 
pytanie Pojęciem małej hali (możliwość wyburzenia) nazywany jest cały segment C na 

inwentaryzacji, czy jedynie jego fragment? 
odpowiedź Cały segment C 
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7 (19 sierpnia 2022, godz. 09:17) 
pytanie Część mieszkalna: Z czego wynika jej nazwa, czy należy założyć w niej możliwość stałego 

pobytu np. pracowników? 
odpowiedź Zwrot „część mieszkalna” użyty w załączniku M06 stanowi pomyłkę redakcyjną – należy 

stosować się do opisanych w rozwinięciu funkcji pomieszczeń. 
8 (19 sierpnia 2022, godz. 12:24) 
pytanie Projektując zewnętrzny zespół boisk typu Orlik, na którym dokładnie dokumencie z 

wytycznymi do projektowania ww. obiektów należy się oprzeć? Czy organizator 
dopuszcza możliwość wcielenia dodatkowych powierzchni szatni i sanitariatów, 
związanych z tym typem obiektów do bryły nowoprojektowanego budynku, czy należy 
pozostawić je jako elementy osobne? 

odpowiedź Zgodnie z regulaminem Uczestnik Konkursu może zaproponować dodatkowe 
powierzchnie o przeznaczeniu ogólnym (funkcje towarzyszące nieobligatoryjne), 
możliwe do uzyskania ponad wymagany program, w przypadku, gdy będzie to zasadne 
uwzględniając charakter przedmiotu Konkursu, dostępny teren inwestycji oraz 
zakładane przez zamawiającego koszty realizacji inwestycji 

9 (19 sierpnia 2022, godz. 12:41) 
pytanie Czy mała hala (segment c na inwentaryzacji) posiada połączenie z przedszkolem 

samorządowym nr 3? Na załączonej inwentaryzacji (sprzed ok. 20 lat) nic na to nie 
wskazuje. Jeśli nie, czy i w jaki sposób przewiduje się użytkowanie małej hali przez 
użytkowników przedszkola? 

odpowiedź Segment C posiada połączenie z budynkiem przedszkola. Pozostawienie i użytkowanie 
segmentu C w zależności od przyjętych rozwiązań projektowych.  W przypadku 
wyburzenia – nie będzie połączenia, w przypadku pozostawienia segmentu C - 
połączenie przedszkola ze starą salą jak dotychczas.  

10 (22 sierpnia 2022, godz. 09:21) 
pytanie Jaka jest zamierzona wysokość hali sportowej? Czy organizator określa wymiar 

minimalny lub maksymalny, niezwiązany z dokumentem MPZP? 
odpowiedź Wysokość hali sportowej zgodnie z wytycznymi federacji sportowych. Wysokość 

budynku w granicach określonych przez  mpzp. 
11 (23 sierpnia 2022, godz. 17:13) 
pytanie Wycena prac projektowych wykonania dokumentacji hali sportowej, na podstawie 

wybranej pracy konkursowej, Zamawiający powinien dokonać na podstawie 
ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, a nie na podstawie 
porównań z innymi opracowaniami. Wycena ta byłaby wówczas znacząco wyższa. 
Wnoszę o rewizję, wyceny prac projektowych jak w pkt. 1.8.1. 

odpowiedź Jak w pytaniu i odpowiedzi nr 4 z 22 lipca 2022, godz. 10:49. 
12 (23 sierpnia 2022, godz. 17:13) 
pytanie Szacowane koszty wykonania budynku hali sportowej o takiej jak w opisie przedmiotu 

konkursu funkcji, są zdecydowanie zaniżone. 20 000 000,0 zł, podzielić przez ok. 5000,0 
m2 powierzchni użytkowej daje 4000,0 zł netto za 1 m2, co nawet w stypizowanej 
mieszkaniówce jest kwotą nierealną do uzyskania. Wnoszę o rewizję i wycenę na 
podstawie cenników a co za tym idzie, podwyższenie kwoty, planowanych łącznych 
kosztów budowy Hali Sportowej w Miechowie wraz z zagospodarowaniem terenu jak w 
pkt. 1.7.1. lub zmniejszenie programu (np. wielkość widowni) 

odpowiedź Jak w pytaniu i odpowiedzi nr 4 z 22 lipca 2022, godz. 10:49. 
13 (23 sierpnia 2022, godz. 17:17) 
pytanie Czemu miałoby służyć zburzenie istniejącej sali sportowej przy szkole? 
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odpowiedź Decyzję o wyburzeniu pozostawia się uczestnikowi konkursu. Zamawiający dopuszcza 
taką możliwość. W przypadku rozbiórki należny zagospodarować tą przestrzeń na nowo.  
Funkcja Sali gimnastycznej zostanie przeniesiona do nowoprojektowanego budynku 
hali. 

14 (23 sierpnia 2022, godz. 17:17) 
pytanie Proszę o graficzne określenie granic opracowania projektu Hali Sportowej w Miechowie. 
odpowiedź Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia  teren opracowania mieści się na działkach o 

nr 465/11, 1459/2, 1462 w Miechowie. Do decyzji uczestnika pozostawia się jak  daleko 
zaingeruje w istniejąca tkankę, w zależności od potrzeb wynikających z rozwiązań 
projektowych. 

15 (24 sierpnia 2022, godz. 15:14) 
pytanie Proszę o wyjaśnienie, z czego wynika zdwojenie toalet każdego typu w zespole 

wejściowym, w tabeli (załącznik M06). Czy koniecznie toalety tego samego typu muszą 
stanowić dwa odrębne pomieszczenia? Czy określając dane powierzchnie organizatorzy 
wzięli pod uwagę ilość osób, które te toalety będą obsługiwały (np. widownia min. 1000 
osób) a co za tym idzie wymaganą ilość urządzeń, które powinny się w tej powierzchni 
znaleźć? 

odpowiedź Zamawiający zakłada  wydzielenie dwóch stref wejściowych, w tym jedną obsługującą 
salki treningowe, w związku z tym zakłada się  obsługę tej części przez osobne toalety.  
Ilość wszystkich toalet pozostawia się do decyzji Projektanta. Powierzchnie / ilości 
wyposażenia powinny być zgodne z przepisami.  

16 (24 sierpnia 2022, godz. 18:56) 
pytanie Proszę o odpowiedź czy wymóg pkt. 4.2.1.1. Regulaminu, o obligatoryjnym stosowani 

techniki czarnobiałej wykonania plansz, dotyczy także wizualizacji? 2. Proszę o 
odpowiedź czy wymóg pkt. 4.2.1.1. Regulaminu, o obligatoryjnym stosowani techniki 
czarno-białej plansz, oznacza, że przy wizualizacjach nie wolno stosować odcieni 
szarości, tylko czerń i biel?? 3. Proszę o odpowiedź jaki jest cel wprowadzenie zgodnie z 
zapisem pkt. 4.2.1.1. Regulaminu, wymogu zastosowania na planszach grafiki czarno-
białej? 

odpowiedź Warunek wykonania pracy w technice czarno-białej dotyczy elementów graficznych 
plansz (pkt. 4.2.1.1. Regulaminu Konkursu) oraz części opisowej (pkt. 4.2.1.2. 
Regulaminu Konkursu). Możliwe jest stosowanie odcieni szarości, jeżeli zostaną one 
uzyskane poprzez odpowiednie wykorzystanie ww. dwóch kolorów bez barw  
Dodatkowo Zamawiający dopuszcza odejście od techniki czarno-białej w zakresie pkt 
4.2.3.5. Regulaminu Konkursu, tj. << co najmniej cztery elewacje z uwzględnieniem 
otoczenia i przyjętych rozwiązań materiałowych w skali 1:200 >> oraz w zakresie 
4.2.3.6. Regulaminu Konkursu tj. <<co najmniej dwa widoki z zewnątrz, w tym jeden 
widok z poziomu człowieka od strony ul. Traugutta>>". 

17 (25 sierpnia 2022, godz. 16:52) 
pytanie W punkcie 2.3.9. Regulaminu widnieje informacja: Zamawiający dopuszcza możliwość 

wyburzenia małej hali sportowej. Czy oznacza to również możliwość likwidacji części 
zapleczowej małej sali położonej w głębi dziedzińca? Wg rysunku planu 
zagospodarowania mała sala połączona jest również z przedszkolem. Jak wygląda 
połączenie przedszkola z małą salą i czy również może zostać usunięte w przypadku 
decyzji autorów o wyburzeniu sali? 

odpowiedź Zamawiający dopuszcza możliwość rozebrania całego segmentu określanego jako „C” 
w inwentaryzacji łącznie z pomieszczeniami technicznymi i gospodarczymi w podziemiu 
oraz salą dydaktyczną.  W istniejącym budynku małej sali gimnastycznej znajduje się 
kotłownia gazowa obsługująca istniejąca szkołę- prosimy o zachowanie tej konkretnej 
funkcji i przedstawienie do pracy konkursowej rozwiązania lokalizacji w/w kotłowni – 
rekomendowane przy szkole podstawowej nr 1 , a nie w nowym budynku, 
w nowym budynku hali kotłownia obsługująca nowy budynek. 
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18 (26 sierpnia 2022, godz. 08:34) 
pytanie Proszę o załączenie do materiałów konkursowych mapy zasadniczej w wersji 

edytowalnej (dwg lub dxf). 
odpowiedź Zamawiający nie dysponuje innymi materiałami niż załączone do Regulaminu Konkursu. 
19 (26 sierpnia 2022, godz. 08:35) 
pytanie Proszę o uzupełnienie inwentaryzacji o budynek przedszkola (budynek 13A). Zgodnie z 

mapą zasadniczą jest on połączony z małą salą gimnastyczną. Czy mała sala 
gimnastyczna jest użytkowana przez przedszkole? Czy należy zapewnić łącznik między 
projektowaną halą sportową a przedszkolem?  

odpowiedź Zamawiający nie dysponuje innymi materiałami niż załączone do Regulaminu Konkursu 
Dodatkowo Zamawiający zaleca wykonanie wizji w terenie. 
Mała sala nie jest użytkowana przez przedszkole. Nie jest wymagane zapewnienie 
łącznika między hala a przedszkolem. 

20 (26 sierpnia 2022, godz. 08:38) 
pytanie Zgodnie z pkt. 2.3.9 opisu przedmiotu konkursu zamawiający dopuścił możliwość 

wyburzenia małej hali sportowej. Czy dotyczy to również innych pomieszczeń 
znajdujących się w rozbudowanej części tj. szatni, pom. socjalnych, kotłowni, składu 
opału etc. (zgodnie z inwentaryzacją tom 3).  

odpowiedź Zamawiający dopuszcza możliwość rozebrania całego segmentu określanego jako „C” 
w inwentaryzacji łącznie z pomieszczeniami technicznymi i gospodarczymi w podziemiu 
oraz salą dydaktyczną.  W istniejącym budynku małej sali gimnastycznej znajduje się 
kotłownia gazowa obsługująca istniejąca szkołę- prosimy o zachowanie tej konkretnej 
funkcji i przedstawienie do pracy konkursowej rozwiązania lokalizacji w/w kotłowni – 
rekomendowane przy szkole podstawowej nr 1 , a nie w nowym budynku, 
w nowym budynku hali kotłownia obsługująca nowy budynek. 

21 (26 sierpnia 2022, godz. 08:40) 
pytanie Czy zamawiający dysponuje inwentaryzacją zieleni? Jeżeli tak, bardzo proszę o 

dołączenie do materiałów konkursowych.  
odpowiedź Zamawiający nie dysponuje innymi materiałami niż załączone do Regulaminu Konkursu. 
22 (26 sierpnia 2022, godz. 08:40) 
pytanie Czy zamawiający dysponuje ekspertyzą techniczną części budynku z istniejącą salą 

gimnastyczną?  
odpowiedź Zamawiający nie dysponuje innymi materiałami niż załączone do Regulaminu Konkursu. 
23 (26 sierpnia 2022, godz. 08:46) 
pytanie Proszę o doprecyzowanie, które dokładnie pomieszczenia w suterenach małej hali są 

obecnie wymagane do prawidłowego funkcjonowania kotłowni. Z inwentaryzacji 
wynika, że przeznaczone są na nią 4 pomieszczenia, czy ww. kotłownia faktycznie 
zajmuje je wszystkie? Czy jest to tylko i wyłącznie kotłownia gazowa? 

odpowiedź W istniejącym segmencie C znajduje się kotłownia gazowa obsługująca istniejąca szkołę- 
w przypadku rozbiórki, prosimy o zachowanie tej konkretnej funkcji i przedstawienie do 
pracy konkursowej rozwiązania lokalizacji w/w kotłowni – rekomendowane przy szkole 
podstawowej nr 1 , a nie w nowym budynku, w nowym budynku hali kotłownia 
obsługująca nowy budynek. 

24 (26 sierpnia 2022, godz. 08:51) 
pytanie Czy należy zaprojektować inne boiska poza Orlikiem? Zgodnie z mapami Google na 

terenie znajdują się dwa boiska trawiaste oraz jedno utwardzone do tenisa. Co 
Zamawiający rozumie pod określeniem Orlik? 

odpowiedź Nie. 
25 (26 sierpnia 2022, godz. 08:52) 
pytanie Czy zjazd z ul. Traugutta ma pozostać w istniejącym miejscu?  
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odpowiedź  Zamawiający dopuszcza lokalizowanie nowych dodatkowych zjazdów. Należy 
pozostawić istniejące zjazdy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obiektu. 

26 (26 sierpnia 2022, godz. 08:52) 
pytanie Ilu uczestników zostało zakwalifikowanych do konkursu? 
odpowiedź Informacja zostanie podana po terminie składania prac konkursowych. 
27 (26 sierpnia 2022, godz. 10:29) 
pytanie Proszę o jednoznaczne wskazanie obszaru objętego konkursem oraz obszaru inwestycji 

przeznaczonej do realizacji w ramach planowanego kosztu budowy wyszczególnionego 
w pkt 1.7.1 regulaminu. 

odpowiedź Jak w pytaniu i odpowiedzi nr 14 (23 sierpnia 2022, godz. 17:17) powyżej. 
28 (26 sierpnia 2022, godz. 10:45) 
pytanie Czy organizator dopuszcza zmianę lokalizacji istniejącego Orlika i przeniesienie go w 

inne miejsce? 
odpowiedź Tak. 
29 (26 sierpnia 2022, godz. 10:53) 
pytanie Zgodnie z pkt. 2.3.6 opisu przedmiotu konkursu, "Obsługa komunikacyjna oraz wejście 

do obu obiektów prowadzi od południa z ulicy Marii Konopnickiej". Jak w tym kontekście 
traktować istniejące wejście do przedszkola od strony północnej? Czy propozycja 
zagospodarowania działki 465/11 może zakładać obsługę komunikacyjną przedszkola 
jedynie od str. ul. Marii Konopnickiej? Jaka jest intencja zamawiającego, jeżeli chodzi 
pożądaną obsługę komunikacyjną budynku przedszkola. Czy zamawiający stawia 
wymagania odnośnie ilości miejsc miejsc parkingowych na potrzeby przedszkola do 
utrzymania na działce 465/11. 

odpowiedź Wejście do budynku przedszkola znajduje się od strony północnej. Należy przewidzieć 
przynajmniej istniejącą ilość miejsc do obsługi przedszkola.  

30 (26 sierpnia 2022, godz. 10:55) 
pytanie Proszę o przesłanie rzutu sutereny w Segmencie A istniejącego budynku szkoły - w 

przekazanych materiałach inwentaryzacyjnych zawarty jest jedynie Segment B oraz 
połowa rzutu całej kondygnacji. 

odpowiedź  Należy zweryfikować w terenie, gdyż są to materiały archiwalne. 
31 (26 sierpnia 2022, godz. 10:58) 
pytanie Proszę o określenie funkcji oraz przekazanie inwentaryzacji budynku dobudowanego do 

budynku szkoły w jej zachodniej części - budynek oznaczony na załączniku graficznym. 
odpowiedź Jest to budynek przedszkola. Budynek nie jest przeznaczony do rozbiórki. 
32 (26 sierpnia 2022, godz. 11:03) 
pytanie Czy zapewnienie między budynkami niezadaszonego przejścia pieszego na terenie, 

spełnia w rozumieniu Zamawiającego warunek "połączenia" o którym mowa w 3.1.3 
opisu przedmiotu konkursu? 

odpowiedź Niezadaszone przejście nie spełnia warunku Zamawiającego. 
33 (29 sierpnia 2022, godz. 11:51) 
pytanie 1. Czy wizualizacje oraz schematy ideowe również mają zostać wykonane w grafice 

czarno-białej?  
2. Czy dodatkowe boisko typu "Orlik" oznacza zespół dwóch boisk zewnętrznych 

(30x62m oraz 30x20m)?  
3. Jaka jest przewidywana przez inwestora wielkość siłowni na świeżym powietrzu?  
4. Czy dopuszcza się połączenie istniejącej szkoły z nowoprojektowaną halą wyłącznie 

komunikacją zewnętrzną czy należy założyć powiązanie komunikacją wewnętrzną? 
odpowiedź 1. Jak w pytaniu i odpowiedzi nr 16 (24 sierpnia 2022, godz. 18:56) powyżej. 

2. Poprzez boisko typu "Orlik" należy rozumieć boisko o wymiarach 62m x 30m wraz 
ze strefami i trybunami. Ilość miejsc na trybunach nie mniejsza niż obecnie. 

3. Nie mniej niż 7 urządzeń.  
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4. Należy zapewnić połączenie w formie obiektu kubaturowego. 
34 (29 sierpnia 2022, godz. 15:45) 
pytanie Jak należy traktować ochronę konserwatorską względem istniejącej sali gimnastycznej, 

nawiązując do możliwości jej wyburzenia? 
odpowiedź Należy traktować zgodnie z kartą ewidencji zabytków. Przekazuje się w załączeniu. 
35 (29 sierpnia 2022, godz. 15:48) 
pytanie Jak należy odnieść się do warunku połączenia istniejącej szkoły / sali gimnastycznej z 

nowo projektowanym budynkiem? Według rysunku mpzp przedzielone są one drogą 
KDD - drogą publiczną / działką o innej funkcji niż budowlana. Czy jest przewidziana 
zmiana mpzp lub zostały wydane informacje o możliwych odstępstwach? 

odpowiedź Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dla terenów 
dróg oraz dla terenów H.UP.25 oraz H.US.7 dopuszcza się lokalizację obiektów 
budowlanych i budowli podziemnych i nadziemnych stanowiących łączniki między 
obiektami pozwalających na ich wzajemne skomunikowanie” 

36 (29 sierpnia 2022, godz. 15:49) 
pytanie Czy jako boisko typu "Orlik" należy rozumieć boisko o wymiarach 62m x 30m? 
odpowiedź Poprzez boisko typu "Orlik" należy rozumieć boisko o wymiarach 62m x 30m. 
37 (29 sierpnia 2022, godz. 15:50) 
pytanie Czy jako grafikę czarno białą należy rozumieć również odcienie szarości? 
odpowiedź Jak w pytaniu i odpowiedzi nr 16 (24 sierpnia 2022, godz. 18:56) powyżej. 
38 (29 sierpnia 2022, godz. 15:51) 
pytanie Czy z perspektywy zadanych w programie funkcjonalnym powierzchni jako szatnie 

należy rozumieć jedynie przebieralnie, czy kompleks przebieralniano-łazienkowy? 
odpowiedź Kompleks przebieralniano-łazienkowy. 
39 (29 sierpnia 2022, godz. 15:51) 
pytanie Czy zostanie udostępniona inwentaryzacja drzew? 
odpowiedź Zamawiający nie dysponuje innymi materiałami niż załączone do Regulaminu Konkursu. 
40 (29 sierpnia 2022, godz. 15:53) 
pytanie Czy zostanie udostępniony podkład mapowy dwg z wrysowaną linią zabudowy i/lub 

zostanie podana informacja jaka jest odległość linii zabudowy od granicy działki. Ze 
względu na jakość rysunku MPZP jest to niemożliwe do odczytania. 

odpowiedź Zamawiający nie dysponuje innymi materiałami niż załączone do Regulaminu Konkursu. 
41 (29 sierpnia 2022, godz. 15:54) 
pytanie Czy istniejącą przy budynku szkoły salę gimnastyczną można zaadaptować na “zespół 

małej hali” uwzględniony w przedmiocie konkursu oraz - co za tym idzie - istniejące w 
łączniku pomieszczenia można przeprojektować i połączyć z projektowanym zespołem 
sportowym? Czy jednak wszystkie wymienione zespoły mają być zaprojektowane 
wyłącznie na działce będącej przedmiotem opracowania? 

odpowiedź Dwie sale treningowe winny być umiejscowione w nowoprojektowanym budynku hali.  
42 (29 sierpnia 2022, godz. 15:55) 
pytanie Nawiązując do wytycznych funkcjonalnych zagospodarowania terenu (3.1.3.) czy 

organizator zezwala na przedstawienie propozycji dobudowania pionowej komunikacji 
wraz z łącznikiem napowietrznym do istniejącej sali gimnastycznej w celu połączenia 
szkoły podstawowej z projektowanym obiektem sportowym. Jeśli tak to czy 
przewidziana jest konkretna maksymalna długość/forma czy wstępne reguły dotyczące 
takiego rozwiązania? 

odpowiedź Tak, dopuszcza. Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Dla terenów dróg oraz dla terenów H.UP.25 oraz H.US.7 dopuszcza się 
lokalizację obiektów budowlanych i budowli podziemnych i nadziemnych stanowiących 
łączniki między obiektami pozwalających na ich wzajemne skomunikowanie” 

43 (29 sierpnia 2022, godz. 15:56) 
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pytanie Czy organizator konkursu zezwala na propozycje dobudowania do istniejącej sali 
gimnastycznej kolejnej kondygnacji? 

odpowiedź Nie, nie zezwala. 
44 (29 sierpnia 2022, godz. 15:57) 
pytanie Czy funkcje administracyjne opisane jako “część mieszkalna” w zestawieniu dołączonym 

przez organizatora mogą znajdować się na piętrze nad holem głównym, “strefą 
wejściową”? 

odpowiedź W zakresie nazewnictwa jak w pytaniu i odpowiedzi nr 7 (19 sierpnia 2022, godz. 09:17) 
powyżej, w zakresie lokalizacji pomieszczeń – do decyzji uczestników konkursu. 

45 (29 sierpnia 2022, godz. 15:57) 
pytanie Czy ilość trybun opisana w zestawieniu odnosi się do trybun stałych czy do wszystkich 

zawartych w koncepcji (mowa tu o ewentualnym zastosowaniu technologii trybun 
teleskopowych)? 

odpowiedź Zamawiający ilość trybun pozostawia do decyzji uczestnika konkursu. Zgodnie z opisem 
przedmiotu zamówienia widownia na minimum 1000 miejsc, umożliwiająca elastyczne 
funkcjonowanie podczas różnych wydarzeń takich jak mecze, koncerty, wydarzenia 
kulturalne. 

46 (29 sierpnia 2022, godz. 15:58) 
pytanie Do punktu 3.4. Co organizator konkursu rozumie przez zaprojektowanie i zaplanowanie 

instalacji wraz z przyłączami? Naszym zdaniem, wystarczającym będzie załączony 
ogólny opis techniczny na poziomie zaawansowania koncepcyjnego. Prosimy o 
informacje. 

odpowiedź Na etapie konkursu wystarczy opis. 
47 (29 sierpnia 2022, godz. 16:18) 
pytanie Czy w ramach specustawy można skorygować usytuowanie wlotu drogi KDD29 od 

strony ulicy Romualda Traugutta? 
odpowiedź Nie. Droga pełni charakter drogi pożarowej, jest drogą publiczną nr 140398K. 

 Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany geometrii drogi pod warunkiem zachowania 
przepisów ppoż dla drogi pożarowej, należy zachować drogę jednojezdniową o dwóch 
pasach ruchu.. Należy stosować przepisy o drogach publicznych. 

48 (31 sierpnia 2022, godz. 11:20) 
pytanie Brak informacji o dostępności nowej inwestycji do sieci ciepłowniczej, jednocześnie w 

programie funkcjonalnym wymieniono pomieszczenie węzła ciepła. Czy w projekcie 
należy przewidzieć ewentualnie lokalizację lokalnej kotłowni gazowej lub innego źródła 
ciepła? 

odpowiedź Tak. 
49 (31 sierpnia 2022, godz. 11:23) 
pytanie W programie funkcjonalnym przewidziano dostęp pojazdów do płyty hali dużej dla 

celów serwisowych. Jakiego rodzaju pojazdy, o jakich gabarytach, wadze są 
przewidywane do obsługi sali? 

odpowiedź Powyższe należy dostosować do obsługi przewidzianej przez uczestnika konkursu i 
rozwiązań przez niego przyjętych tj rodzaju i lokalizacji sceny.  

50 (31 sierpnia 2022, godz. 11:36) 
pytanie W programie funkcjonalnym, zespół sal sportowych małych wraz z niezbędnymi 

pomieszczeniami w tym holem wejściowym wyszczególniono jako osobna strefa. Czy 
Inwestor planuje, że ta część ma funkcjonować jako nieżalna, osobna część budynku? 
Czy ewentualnie można przyjąć funkcjonalne połączenie stref zespołu sal małych i sali 
dużej na przykład w obrębie komunikacji lub holów głównych? 

odpowiedź Zakłada się możliwość niezależnego funkcjonowania sal, dopuszcza się połączenie ich 
wspólnymi przestrzeniami, jeżeli w projekcie przewidziane zostaną możliwości łatwego 
i elastycznego wymknięcia poszczególnych części w zależności od potrzeb. 
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51 (31 sierpnia 2022, godz. 14:44) 
pytanie Czy można prosić o sprecyzowanie, co jest rozumiane jako "połączenie" w punkcie 3.1.3. 

Opisu Przedmiotu Konkursu "Uczestnik musi przedstawić możliwość połączenia Hali 
Sportowej z istniejącym budynkiem szkoły podstawowej"? 

odpowiedź Jak w pytaniu i odpowiedzi nr 33 (29 sierpnia 2022, godz. 11:51) powyżej. 
52 (1 września 2022, godz. 12:54) 
pytanie Regulamin konkursy określa zaprojektowanie boisk o wymiarach zgodnych ze 

standardami odpowiednich federacji sportowych. Czy powierzchnia posadzki sali 
sportowej ma również uwzględniać wszelkich wymogi co do wymiarów i lokalizacji stref 
sędziowskich, strefy zawodników, obsługi itd. wg standardów federacji sportowych. 

odpowiedź Tak.  
53 (1 września 2022, godz. 14:39) 
pytanie W przypadku podjęcia decyzji o rozbiórce istniejącej sali gimnastycznej: 1.1. czy istnieje 

możliwość rozebrania całego segmentu określanego jako „C” w inwentaryzacji łącznie z 
pomieszczeniami technicznymi i gospodarczymi w podziemiu oraz salą dydaktyczną na 
parterze? 1.2. czy należy zaproponować dla budynku szkoły jakieś inne pomieszczenia 
magazynowe i techniczne oraz dodatkową salę dydaktyczną, w zamian za rozbierane 
pomieszczenia w segmencie „C”? 1.3. czy możliwe jest wykorzystywanie 
nowoprojektowanych pomieszczeń technicznych w projektowanej hali sportowej do 
obsługi infrastrukturalnej istniejącego budynku szkoły (np. ogrzewania w przypadku 
likwidacji istniejącej kotłowni)? 1.4. w przestrzeni miasta pozostanie „ślepa” ściana 
budynku przedszkola, która jest „doklejona” do ściany istniejącej sali gimnastycznej. Czy 
możliwe są modyfikacje bryły budynku przedszkola? 

odpowiedź Tak, istnieje możliwość rozebrania całego segmentu C.  W istniejącym segmentu małej 
sali gimnastycznej znajduje się kotłownia gazowa obsługująca istniejąca szkołę- 
prosimy o zachowanie tej konkretnej funkcji i przedstawienie do pracy konkursowej 
rozwiązania lokalizacji w/w kotłowni – rekomendowane przy szkole podstawowej nr 1 , 
a nie w nowym budynku, w nowym budynku hali kotłownia obsługująca nowy 
budynek. W przypadku rozbiórki należy zagospodarować przestrzeń po rozbiórce.  

54 (1 września 2022, godz. 14:42) 
pytanie Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaprojektowania części widowni (np. ok. 50%) w 

projektowanej hali sportowej w wersji mobilnej np. wysuwanej spod części stałej 
widowni? 2. Czy Zamawiający preferuje widownię stałą dla 1000 widzów? 

odpowiedź Jak w pytaniu i odpowiedzi nr 45 (29 sierpnia 2022, godz. 15:57) powyżej. 
Bez względu na charakter organizowanej imprezy należy zapewnić min 1000 miejsc. 

55 (1 września 2022, godz. 14:43) 
pytanie Proszę o wyjaśnienie sformułowania używanego w Złączniku M07: „do obszaru decyzji 

MPZP”. 
odpowiedź Według MPZP maksymalna powierzchnia zabudowy wynosi  60%   
56 (1 września 2022, godz. 14:43) 
pytanie Czy do wykonania studium w skali 1:1000 wymaganego w pkt. 4.2.3.1 Regulaminu 

Organizator przewiduje dostarczenie mapy o większym zakresie? Czy jest możliwość 
wykonania studium na mapie pobranej we własnym zakresie? Czy tak wykonane 
studium nie będzie traktowane jako naruszenie warunków konkursu zawartych w 
Regulaminie? 

odpowiedź Technika wykonania studium do decyzji uczestnika konkursu. Zamawiający dopuszcza 
wykorzystywanie innych materiałów pozyskanych przez uczestników konkursu. 

57 (1 września 2022, godz. 14:45) 
pytanie Czy zapis zawarty w pkt. 3.2.7. tiret 2, Załącznika M01 „OPIS PRZEDMIOTU KONKURSU, 

OPIS LOKALIZACJI INWESTYCJI, ZAŁOŻENIA I WYTYCZNE FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE” 
oznacza, że na płytę Hali dużej należy zapewnić dojazd dla samochodów? Jeśli tak to 
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jakich? Czy osobowych, czy dostawczych, czy ciężarowych? Czy zapewnienie dostępu 
np. dla wózków widłowych będzie uznane przez Zamawiającego za wystraczające, aby 
spełnić wymaganie zawarte w tym punkcie? 

odpowiedź Jak w pytaniu i odpowiedzi nr 49 (31 sierpnia 2022, godz. 11:23) powyżej. 
58 (1 września 2022, godz. 14:45) 
pytanie Co oznacza zapis zawarty w pkt. 3.4.2. Załącznika M01 „OPIS PRZEDMIOTU KONKURSU, 

OPIS LOKALIZACJI INWESTYCJI, ZAŁOŻENIA I WYTYCZNE FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE” 
dotyczący instalacji i przyłączy niezbędnych do funkcjonowania nowoczesnego wydziału 
uczelni wyższej? Jakich dodatkowych instalacji wymaga Zamawiający? 

odpowiedź Pkt. 3.4.2. w treści załącznika M01 stanowi oczywistą omyłkę redakcyjną, prawidłowe 
brzmienie: 
„Oprócz wymienionych powyżej instalacji w budynku muszą zostać zaplanowane i 
zaprojektowane instalacje wraz z przyłączami niezbędne do funkcjonowania 
nowoczesnej hali sportowej 

59 (1 września 2022, godz. 14:47) 
pytanie Czy wizualizacje wykonane w „odcieniach szarości” będą uznane przez Sąd Konkursowy 

za spełniające wymagania wykonania plansz w grafice czarno-białej zawarte w pkt. 
4.2.1.1. Regulaminu Konkursu? Czy też mają one być wykonane jako rysunki „czarnymi 
kreskami” na białym tle? 

odpowiedź Jak w pytaniu i odpowiedzi nr 16 (24 sierpnia 2022, godz. 18:56) powyżej. 
60 (1 września 2022, godz. 15:51) 
pytanie Czy cały teren inwestycji (nr 465/11, 1459/2, 1462) będzie zamykany poza godzinami 

pracy szkoły i hali sportowej, w tym teren, na którym obecnie znajduje się droga? 
odpowiedź Teren drogi nie będzie zamykany. Należy zorganizować możliwość zamknięcia siłowni 

oraz boiska w godzinach nocnych i wieczornych.  
61 (1 września 2022, godz. 15:51) 
pytanie Czy istniejąca droga (działka nr 456/11) musi pozostać przejezdna, czy można na niej 

umieścić łącznik łączący budynek szkoły z nowoprojektowaną halą sportową? 
odpowiedź Istniejąca droga, zapewnia ochronę pożarową dla budynku przedszkola. Musi zostać 

zachowana zgodnie z parametrami dla Dróg Pożarowych. Zgodnie z zapisami 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dla terenów dróg oraz dla 
terenów H.UP.25 oraz H.US.7 dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych i budowli 
podziemnych i nadziemnych stanowiących łączniki między obiektami pozwalających na 
ich wzajemne skomunikowanie” 

62 (1 września 2022, godz. 15:51) 
pytanie Czy boisko typu Orlik i siłownia plenerowa są przewidziane jako ogólnodostępne dla 

mieszkańców? Czy mają być otwarte poza godzinami pracy szkoły i hali? 
odpowiedź Ogólnodostępne, otwarte poza godzinami pracy szkoły, z możliwością zamknięcia na 

noc.  
63 (1 września 2022, godz. 15:52) 
pytanie Czy istnieje możliwość uzyskania rysunków inwentaryzacyjnych przedszkola? W 

szczególności w zakresie połączenia budynku z istniejącym łącznikiem. 
odpowiedź Zamawiający nie dysponuje taką inwentaryzacją. 
64 (1 września 2022, godz. 17:07) 
pytanie Czy Zamawiający może udzielić informacji na temat warunków geotechnicznych na 

terenie działki przeznczonej pod inwestycję? 
odpowiedź Zamawiający nie posiada takich materiałów. 
65 (2 września 2022, godz. 09:19) 
pytanie 1. Czy wymagane jest wejście zapleczowe do bufetu, np. dla cateringu?  
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2. Jaka jest intencja organizatorów względem istniejącej małej sali sportowej. Nowa 
instalacja fotowoltaiczna i wyremontowana elewacja nie wskazuje na wyburzenie 
obiektu, czy taka jest opinia organizatorów?  
3. W budynku dobudowanym w 1959 roku znajdują się oprócz sali gim.: pom. 
gospodarcze, szatnie, sala lekcyjna. Czy w przypadku wyburzenia należy te funkcje 
skompensować w nowym budynku?  
4. Czy możliwa jest budowa łącznika między szkołą a nową salą na poziomie parteru, 
tym samym uniemożliwiając bezpośredni przejazd drogą wewnętrzną biegnącą obecnie 
wzdłuż północnej strony szkoły?  
5. Czy organizatorzy biorą pod uwagę powstanie łącznika podziemnego w celu 
zachowania ciągłości traktu komunikacyjnego między mostkiem a  
6. Proszę u udostępnienie większej ilości zdjęć istniejącej szkoły i otoczenia z zewnątrz i 
wewnątrz, zwłaszcza małej sali sportowej oraz łącznika a także wnętrza dziedzińca.  
7. Prosimy uprzejmie organizatorów o udostępnienie inwentaryzacji zieleni na 
projektowym terenie  
8. Punkt 3.1.1 „teren rekreacyjny dla istniejącej szkoły podstawowej, dlatego należy 
przewidzieć odpowiednie strefowanie tej przestrzeni.” Jak należy rozumieć intencje 
organizatora czy teren szkoły powinien zostać oddzielony ogrodzeniem od terenów 
publicznie dostępnych?  
9. Czy północna strona szkoły wraz ze ścieżką rowerową wykazuje duże natężenie 
ruchem pieszym i kołowym? 

odpowiedź 1. tak 
2. Zamawiający dopuszcza rozbiórkę segmentu C, ze wskazaniem nowej lokalizacji dla 

niezbędnej ilości solarów.  
3. W istniejącym segmencie C znajduje się kotłownia gazowa obsługująca istniejąca 

szkołę- prosimy o zachowanie tej konkretnej funkcji i przedstawienie do pracy 
konkursowej rozwiązania lokalizacji w/w kotłowni – rekomendowane przy szkole 
podstawowej nr 1 , a nie w nowym budynku, 

4. Nie.   
5. Tak. 
6. Należy dokonać wizji w terenie w godzinach pracy szkoły, poza godzinami czas wizji 

należy uzgodnić to wcześniej z dyrekcją szkoły.  
7. Zamawiający nie dysponuje inwentaryzacją zieleni. 
8. tak 
9. Kołowy - głownie w godzinach pracy szkoły i korzystania z boisk, natężenie duże. 

Rowerowy – okresowy umiarkowany.  
66 (2 września 2022, godz. 10:35) 
pytanie Proszę o informację jaka liczba uczestników została dopuszczona do udziału w 

konkursie. 
odpowiedź Jak w pytaniu i odpowiedzi nr 26 (26 sierpnia 2022, godz. 08:52) powyżej. 
67 (2 września 2022, godz. 13:01) 
pytanie Czy przez "boisko typu Orlik” Zamawiający rozumie pełny kompleks składający się z 

boiska do piłki nożnej oraz boiska wielofunkcyjnego (piłka ręczna, koszykówka, 
siatkówka) czy wyłącznie samo boisko do piłki nożnej? 

odpowiedź Wyłącznie boisko do piłki nożnej. 
68 (2 września 2022, godz. 13:07) 
pytanie Czy istniejąca ścieżka rowerowa przechodząca przez teren działki 465/11 ma zostać 

uwzględniona w projekcie konkursowym? 
odpowiedź Tak należy zachować ścieżkę rowerową, z możliwością poprowadzenia w ramach drogi. 
69 (2 września 2022, godz. 13:09) 
pytanie Czy ilość miejsc parkingowych określona w regulaminie (tj. 40 miejsc samochodowych) 

będzie wystarczającą ilością dla użytkowników hali sportowej (przeznaczonej na 1000 
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miejsc) oraz czy miejsca parkingowe projektowane określone w regulaminie są 
przeznaczone dla pracowników szkoły? 

odpowiedź Należy zabezpieczyć możliwie jak największą ilość miejsc parkingowych. Miejsca będą 
również dostępne dla pracowników szkoły. 

70 (2 września 2022, godz. 13:11) 
pytanie Czy przedszkole zlokalizowane przy szkole używa hali sportowej lub ma takie 

zapotrzebowanie? 
odpowiedź W chwili obecnej nie używa. 
71 (2 września 2022, godz. 13:12) 
pytanie Czy jest dostępna wersja cyfrowa inwentaryzacji oraz mapy zasadniczej? 
odpowiedź Zamawiający nie dysponuje innymi materiałami niż załączone do Regulaminu Konkursu. 
72 (2 września 2022, godz. 13:13) 
pytanie Czy po podziale na trzy niezależne sale treningowe każda z nich ma spełniać wytyczne 

wszystkich międzynarodowych federacji sportowych koszykówka, piłka siatkowa, piłka 
ręczna, halowa piłka nożna i badminton? 

odpowiedź należy zaprojektować halę sprotową z boiskiem do w/w dyscyplin z możliwością 
podziału go na trzy strefy, tak aby mogły się na nim odbywać zajęcia wfu dla  trzech grup 
jednocześnie.  

73 (2 września 2022, godz. 13:28) 
pytanie Proszę o doprecyzowanie wymagań stawianych obiektowi ze względu na prowadzenie 

w nim zajęć i wykładów przez jednostki uczelni wyższych (p. 3.4.2). 
odpowiedź Jak w pytaniu i odpowiedzi nr 58 (1 września 2022, godz. 14:45) powyżej. 
74 (2 września 2022, godz. 13:38) 
pytanie Czy można zaprojektować część parkingów jako ogólnodostępne w pasie ulicy Traugutta 

na działkach 1181/3 i 1461. Parkowanie prostopadłe przy jezdni a chodnik przesunięty 
wgłąb działki 1462? 

odpowiedź Tak. Przy zachowaniu zgodności z przepisami o drogach publicznych oraz przy 
zachowaniu ul. Traugutta jako jednojezdniową o dwóch pasach ruchu.  

75 (2 września 2022, godz. 14:12) 
pytanie Czy Sala A I B w zespole małej sali sportowej powinny mieć możliwość połączenia? Czy 

dostęp do nich powinien prowadzić z wydzielonego holu I osobnego wejścia do 
budynku. 

odpowiedź Jak w pytaniu i odpowiedzi nr 50 (31 sierpnia 2022, godz. 11:36) powyżej. 
76 (2 września 2022, godz. 14:13) 
pytanie Jakie jest rozróżnienie pomiędzy trybunami A I B, czy powinny się one znajdować wzdłuż 

obu dłuższych boków boiska, czy mogą być zgrupowane po jednej stronie? 
odpowiedź Jak w pytaniu i odpowiedzi nr 4 (18 sierpnia 2022, godz. 13:20) powyżej. 
77 (2 września 2022, godz. 14:13) 
pytanie Czy istniejąca sala gimnastyczna połączona jest z budynkiem przedszkola? 
odpowiedź Tak. 
78 (2 września 2022, godz. 14:14) 
pytanie Czy po wyburzeniu istniejącej sali gimnastycznej wraz z szatniami będzie możliwość 

komunikacji pomiędzy dwoma skrzydłami szkoły 
odpowiedź Tak. 
79 (2 września 2022, godz. 14:33) 
pytanie Czy wszystkie szatnie zespołu dużej hali sportowej powinny być dostosowane dla osób 

niepełnosprawnych, czy wystarczające jest, aby jedna z nich była dostosowana. 
odpowiedź Zgodnie z przepisami ogólnoobowiązującymi. 
80 (2 września 2022, godz. 22:29) 
pytanie Czy oprócz istniejącej małej sali gimnastycznej wraz z łącznikiem, Zamawiający 

dopuszcza wyburzenie istniejącego budynku z dachem dwuspadowym, 
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zlokalizowanego na zachód w stosunku do małej sali gimnastycznej (połączonego z nią 
łącznikiem)? Jaką funkcję pełni ten budynek i czy Zamawiający planuje dostarczyć 
dokumentację rysunkową dotyczącą tego właśnie budynku? Budynek ten jest pominięty 
w materiałach konkursowych, zarówno w części rysunkowej, jak i opisowej. 

odpowiedź W budynku znajduje się Przedszkole Samorządowe nr 3 w Miechowie – przeznaczone do 
zachowania. Dopuszcza się jedynie rozbiórkę segmentu C. 

81 (2 września 2022, godz. 22:36) 
pytanie Czy Zamawiający dopuszcza zmianę geometrii/przebiegu drogi zlokalizowanej w 

granicach opracowania konkursowego na działce 465/11 na północ od istniejącego 
budynku Szkoły Podstawowej? 

odpowiedź Droga pełni charakter drogi pożarowej, jest drogą publiczną nr 140398K. 
 Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany geometrii drogi pod warunkiem zachowania 
przepisów ppoż dla drogi pożarowej, należy zachować drogę jednojezdniową 
dwupasmową. Należy stosować przepisy o drogach publicznych. 

 
 
Zamawiający informuje, że do uczestnictwa w obradach sądu konkursowego bez prawa głosu został 
dołączony arch. Marek Bystroń, SARP Oddział Kraków, jako Asystent Sędziego Referenta. 

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

 
 
 
 
Kraków, 11 września 2022 

 
 

Marcin Buczek-Palczyński 
(miejscowość i data) SARP Oddział Kraków,  

Sekretarz organizacyjny konkursu 
 


