
W dniu 26 lipca 2012 r. od jednego z Wykonawców wpłynęły następujące pytania dot. 
przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia 
pn.: „Kamienne Piekło Kl Gross-Rosen II – projekt Pomnika Zagłady w Muzeum Gross-
Rosen w Rogoźnicy”. 
 
Pytanie Wykonawcy: 
Czy Zamawiający posiada mapę do celów projektowych dla przedmiotowego terenu? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający posiada kopię mapy do celów projektowych. Można zapoznać się z nią w 
siedzibie Muzeum Gross-Rosen w Wałbrzychu, ul. Szarych Szeregów 9, po wcześniejszym 
telefonicznym umówieniu się. 
 
Pytanie Wykonawcy: 
Czy Zamawiający jest w posiadaniu praw autorskich do koncepcji muzeum oraz czy posiada 
zapis edytowalny projektu w formacie dwg lub inny, który może być udostępniony po 
wyłonieniu Wykonawcy? W przeciwnym wypadku wnosimy o zmianę terminu realizacji 
zamówienia dla części I a), d) i e) na 12 tygodni od dnia podpisania umowy z wykonawcą. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający, w dniu podpisania umowy z Wykonawcą, będzie w posiadaniu licencji do 
koncepcji, w zakresie, jaki jest niezbędny do powierzenia wykonania przedmiotowego 
zamówienia.  
Zamawiający nie przewiduje zmiany terminów realizacji zamówienia. 
 
Pytanie Wykonawcy: 
Ze względu na przewlekłość procedur administracyjnych, na które Wykonawca nie może 
mieć wpływu, wnosimy o zmianę terminu realizacji zamówienia dla części I b) i c) na co 
najmniej 20 tygodni od dnia podpisania umowy lub na korektę zapisu części I- dla I i II etapu 
robót budowlanych b) i c)- do uzyskania stosownych decyzji WKZ oraz pozwolenia na 
budowę. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie przewiduje zmiany terminów realizacji zamówienia. 
 
Pytanie Wykonawcy: 
Czy warunek posiadania wiedzy i doświadczenia zostanie spełniony przez Wykonawcę, 
który wykonał co najmniej 1 projekt wykonawczy obiektu usytuowanego w strefie ochrony 
konserwatorskiej o min. powierzchni 2000 m2, będącym budynkiem użyteczności publicznej 
(np. szpital)? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Tak. 
 
Pytanie Wykonawcy: 
Z uwagi na charakter zamówienia i jego specyfikę odnośnie zapisu SIWZ w pkt. 4.1. Wykazu 
osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia ppkt b3), wnosimy o wykreślenie 
tego zapisu w odniesieniu do projektanta branży konstrukcyjno-budowlanej, gdyż to 
projektant branży architektonicznej pełni funkcję głównego projektanta oraz koordynatora 
prac i jego wiedza i doświadczenie jest decydująca w tym zakresie. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów SIWZ. 


