
W dniu 27 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 - projektPomnika Zagłady 
w Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy”. 
 
Pytanie Wykonawcy: 
Czy Zamawiający posiada uregulowane sprawy związane z prawami autorskimi autorów 
koncepcji dołączonej do SIWZ? 
 
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. 
 
Pytanie Wykonawcy: 
Czy Zamawiający posiada i przekaże Wykonawcy mapę zasadniczą zaktualizowaną 
do celów projektowych, czy też jej wykonanie należy uwzględnić w zakresie, cenie 
i terminach oferty? 
 
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. Ocena, czy jest ona wystarczająco 
szczegółowa i aktualna należy do Wykonawcy. 
 
Pytanie Wykonawcy: 
Czy Zamawiający posiada i przekaże Wykonawcy szczegółowe badania geologiczne 
w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotowej dokumentacji (pod wszystkie obiekty), 
czy też jej wykonanie należy uwzględnić w zakresie, cenie i terminach oferty? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dysponuje Opinią geologiczno-inżynierską posadowienia poszczególnych 
elementów kompozycji rzeźbiarsko-architektonicznej w zachowanym kamieniołomie Gross-
Rosen „Kamienne Piekło”. Z dokumentem tym można zapoznać się w siedzibie Muzeum 
Gross-Rosen w Wałbrzychu, ul. Szarych Szeregów 9, po wcześniejszym telefonicznym 
umówieniu się. Ocena, czy jest on wystarczająco szczegółowy i aktualny należy 
do Wykonawcy. 
 
Pytanie Wykonawcy: 
Czy dla terenu objętego projektem istnieje obowiązujący Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dysponuje wypisem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
Z dokumentem tym można zapoznać się w siedzibie Muzeum Gross-Rosen w Wałbrzychu, 
ul. Szarych Szeregów 9, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się. 
 
Pytanie Wykonawcy: 
Jeżeli nie, to czy Zamawiający posiada Decyzję o Warunkach Zabudowy ustalającą warunki 
wyjściowe do projektowania i niezbędną do dokonania uzgodnień i wystąpienia o pozwolenie 
na budowę? Informujemy, iż procedury wydawania tej decyzji są długotrwałe i nie ma 
możliwości uzyskania jej w czasie przewidzianym na realizację I etapu. 
 
 
 



Odpowiedź Zamawiającego: 
W związku z istnieniem dla przedmiotowego terenu Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego, nie ma konieczności uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy. 
 
Pytanie Wykonawcy: 
Czy Zamawiający posiada Warunki techniczne przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, 
dostawy wody i odbioru ścieków oraz ewentualnie innych mediów? Konieczność ich 
uzyskania przez Wykonawcę wyklucza możliwość dotrzymania terminu wykonania I etapu 
(w zakresie są jeszcze uzgodnienia z gestorami mediów i ZUDP). 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający posiada warunki przyłączenia dla zasilania docelowego i placu budowy oraz 
uzgodniony projekt umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. Z dokumentami 
tymi można zapoznać się w siedzibie Muzeum Gross-Rosen w Wałbrzychu, ul. Szarych 
Szeregów 9, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się. 
Zamawiający posiada informację o technicznych warunkach przyłączenia sieci wod.-kan. 
Z dokumentem tym można zapoznać się w siedzibie Muzeum Gross-Rosen w Wałbrzychu, 
ul. Szarych Szeregów 9, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się. 
 
Pytanie Wykonawcy: 
Czy Koncepcja została zaakceptowana przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków 
(ew. Delegaturę w Wałbrzychu?) 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający posiada Zalecenia konserwatorskie do założeń koncepcyjnych projektu 
„Kamienne Piekło”, tj. architektoniczno-przestrzennego zagospodarowania terenu 
w kamieniołomie na terenie d. obozu Gross-Rosen w Rogoźnicy, gmina Strzegom. 
Z dokumentem tym można zapoznać się w siedzibie Muzeum Gross-Rosen w Wałbrzychu, 
ul. Szarych Szeregów 9, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się. 


