
W dniu 02 sierpnia 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”. 
 
1. Pytanie Wykonawcy: 
Zgodnie z przedstawioną koncepcją, w części opisowej widnieje zapis: ewentualne miejsca 
parkingowe zaprojektować na działkach przyległych. 
Pytanie: 
Czy Zamawiający przewiduje wykonanie dodatkowych miejsc postojowych? Jeżeli tak to gdzie winny 
się znajdować. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Projektowany obiekt w założeniu korzysta z miejsc parkingowych aktualnie istniejących przy 
Muzeum Gross-Rosen. Wskazane będzie zaprojektowanie powiększenia parkingu 
w następnym etapie inwestycji (w przyszłości). 
 
2. Pytanie Wykonawcy: 
Zgodnie z koncepcją, część graficzna przewidziany jest dodatkowy zjazd z drogi gminnej, połączony, 
poprzez układ komunikacyjny wewnętrzny, bezpośrednio z układem komunikacyjnym założenia. 
Pytanie: 
Czy Zamawiający przewiduje wykonanie drugiego, poza istniejącym, niezależnego wjazdu na teren 
muzeum zgodnie z załącznikiem graficznym? 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Koncepcja zakłada wykonanie drugiego wjazdu na teren założenia, jednakże na tym etapie możliwe 
jest skomunikowanie całości poprzez istniejący wjazd na teren Muzeum. 
 
3. Pytanie Wykonawcy: 
Czy kopia mapy zasadniczej, która jest w posiadaniu zamawiającego uwzględnia całość założenia, 
łącznie z dodatkowym wjazdem o którym mowa w pkt. 2? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Kopia mapy zasadniczej obejmuje w zasadzie całość założenia, jednak może być potrzebna 
mapa dodatkowo obejmująca części działek sąsiadujących – w szczególności działki nr 
431/12, mająca charakter mapy do celów projektowych. Z mapą będąca w posiadaniu 
Zamawiającego zapoznać się można 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. Ewentualna aktualizacja mapy 
bądź wykonanie mapy do celów projektowych dla dodatkowych działek pozostaje w gestii 
Wykonawcy. Czynności te winny być wykonane w terminach przewidzianych dla realizacji 
zamówienia, a ich koszty uwzględnione w kwocie oferty. 
 
4. Pytanie Wykonawcy: 
Kopia mapy zasadniczej, którą dysponuje Zamawiający, zgodnie z przekazaną informacją, wykonana 
jest cztery (?) lata temu. Zgodnie z informacją pozyskaną w Wydziale Geodety powiatowego w 
Świdnicy mapę tą należy ponownie zaktualizować. 
Pytanie: 
Czy koszt pozyskania mapy należy przyjąć w cenie ofertowej czy będzie dostarczona ponownie przez 
Zamawiającego? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Z mapą będąca w posiadaniu Zamawiającego zapoznać się można 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. Ewentualna aktualizacja mapy 
bądź wykonanie mapy do celów projektowych dla dodatkowych działek pozostaje w gestii 



Wykonawcy. Czynności te winny być wykonane w terminach przewidzianych dla realizacji 
zamówienia, a ich koszty uwzględnione w kwocie oferty. 

 
5. Pytanie Wykonawcy: 
Zgodnie z częścią opisową koncepcji należy przewidzieć nowe ogrodzenie. 
Pytanie: 
Czy ogrodzenie winno być wokół całego muzeum czy wokół kamieniołomu? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Ogrodzenie należy zaprojektować zgodnie z koncepcją i warunkami terenowymi, 
w szczególności od strony działki 431/12. Należy zaprojektować odcinek muru betonowego 
w wykończeniu betonu architektonicznego zgodnie z planem koncepcyjnym, natomiast 
pozostały fragment ogrodzenia może mieć formę żywopłotu na ogrodzeniu z siatki stalowej 
zgrzewanej (rozwiązanie systemowe). 
 
6. Pytanie Wykonawcy: 
Czy w przypadku zaistnienia konieczności wprowadzenia zmian do koncepcji, wynikłych z 
opracowania szczegółowej dokumentacji projektowej zamawiający jest władny uzgodnić zmiany? Czy 
wszelkie uzgodnienia winny być prowadzone z autorem koncepcji? Czy uzgodnienia z autorem 
koncepcji są dla pracowni NIZIO obligatoryjne? Czy należy przewidzieć w ofercie płatność za 
uzgodnienia, jeżeli tak to ile? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Generalnie prace projektowe, jak i wszelkie zmiany obligatoryjnie powinny być 
konsultowane, uzgadniane na bieżąco z autorem koncepcji. Przewidywany koszt konsultacji 
i uzgodnień autorskich – minimum 10% ceny dokumentacji. Czynności te winny być wykonane w 

terminach przewidzianych dla realizacji zamówienia, a ich koszty uwzględnione w kwocie oferty. 
 
7. Pytanie Wykonawcy: 
Zważywszy na termin opracowania dokumentacji prosimy o określenie terminu uzgadniania 
dokumentacji ze strony Zamawiającego wraz z jednostkami mu podległymi, w tym autora koncepcji. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Termin uzgodnienia z autorem koncepcji, według jego deklaracji, nie powinien przekraczać 5 
dni roboczych, jednakże przy znacznym skomplikowaniu zagadnienia może być dłuższy. 
Autor koncepcji nie ma obowiązku uzgadniania czy zatwierdzania zmian, w szczególności 
zmian sprzecznych z charakterem koncepcji. Czynności te winny być wykonane w terminach 
przewidzianych dla realizacji zamówienia, a ich koszty uwzględnione w kwocie oferty. 
 
8. Pytanie Wykonawcy: 
Zgodnie z pismem konserwatora zabytków z dnia 16.05.2008 część elementów projektu, w tym krypta, 
platforma widokowa wraz z komunikacją winne być przeniesione w inne miejsce. Projekt 
zagospodarowania terenu winien być ponownie przekazany do zaopiniowania organowi. 
Pytanie: 
Zważywszy na fakt iż jest to element bardzo istotny koncepcji, prosimy o podanie możliwości 
wykonania tych zmian. W jakim zakresie projekt winien być przekazany do uzgodnienia autorowi 
koncepcji. 
Wobec powyższego zapisu, dokonywania zmian istotnych w koncepcji, staje się niemożliwe 
wykonanie dokumentacji w zakresie projektu budowlanego w przedstawionym w SIWZ terminie 8 
tygodni od daty podpisania umowy. 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Rozwiązanie najbliższe charakterowi pierwotnej koncepcji architektonicznej powinno być 
uzyskane przy ścisłej współpracy oraz w uzgodnieniu z WKZ i autorem koncepcji. 
Wielobranżowy projekt budowlany powinien być przekazany do uzgodnienia autorowi 
koncepcji w pełnym zakresie. Czynności te winny być wykonane w terminach przewidzianych dla 
realizacji zamówienia, a ich koszty uwzględnione w kwocie oferty. 



 
9. Pytanie Wykonawcy: 
Z analizy planów koncepcji wynika, iż rysunek nr MGR-01-A-01 RZUT 1-1000 (rysunek techniczny) 
jest rozbieżny z rysunkiem nr MGR PLAN (rysunek graficzny). Istnieją rozbieżności w zakresie 
prowadzenia głównej platformy ze schodami, w stosunku do np. linii zbiorników wodnych – w rysunku 
MGR PLAN platforma prowadzona jest w bezpośrednim sąsiedztwie mniejszego zbiornika, w 
przestrzeni pomiędzy ścianami kamieniołomu, w rysunku MGR-01-A-01 RZUT oś ta przebiega w 
środku kamieniołomu. Rozbieżności pojawiają się również w zakresie kształtu i lokalizacji platform 
widokowych, placu pamięci oraz komunikacji wokół zbiornika. Zgodnie z rysunkiem MGR-01-A-01 
RZUT oraz rysunków przekroi w zakresie robót budowlanych jest całkowite usunięcie fragmentu 
ściany kamieniołomu w celu wykonania ściany nowoprojektowanej po lewej stronie od wejścia na 
teren obiektu. Prosimy o potwierdzenie, iż taki był zamysł Zamawiającego. Rysunek MGR PLAN mija 
się z rzeczywistością, gdyż prowadzi osiowo w zbiornik kamieniołomu ale jednocześnie przylega 
bezpośrednio do mniejszego zbiornika co jest niezgodne z rzeczywistością (do porównania z 
rysunkiem MGR-01-A-01 RZUT). Nadto, z naszych analiz wynika, iż ściana po lewej stronie od 
wejścia zachodzi w strefę ścisłej ochrony konserwatorskiej, co jest niezgodne z wytycznymi 
konserwatora. Prosimy o wyjaśnienie powyższych kwestii. 
Istnieje rozbieżność pomiędzy częścią graficzną rysunek MGR-01-A-01 RZUT a częścią opisową w 
zakresie komunikacji wokół zbiornika. Zgodnie z częścią opisową oraz rysunkiem MGR PLAN droga ta 
prowadzi do platformy widokowej na osi krypty, a zgodnie z częścią rysunkową – rysunek MGR-01-A-
01 RZUT droga ta prowadzi aż do platformy widokowej na osi placu pamięci. Prosimy o wyjaśnienia 
co jest wiążące. 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Projekt należy wykonać zgodnie z koncepcją autorską, warunkami terenowymi i 
uwarunkowaniami konserwatorskimi; ingerencja w część historyczną wyrobiska winna być 
minimalna. 
 
10. Pytanie Wykonawcy: 
Kanalizacja deszczowa. Zgodnie z koncepcją wody opadowe winny być odprowadzane do 
istniejącego zbiornika w wyrobisku. Zakres ten wymaga opracowania operatu wodno – prawnego wraz 
z uzyskaniem stosownego pozwolenia. Prosimy o informację czy koszt opracowania stosownej 
dokumentacji należy ująć w cenie ofertowej. 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Koszty te winny być uwzględnione w kwocie oferty. 
 
11. Pytanie Wykonawcy: 
Zgodnie z warunkami technicznymi Energia Pro, po stornie odbiorcy jest dostawa stacji trafo. Prosimy 
o wyjaśnienie czy zakres niezbędnej dokumentacji należy ująć w cenie ofertowej. 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Koszty te winny być uwzględnione w kwocie oferty. 
 
12. Pytanie Wykonawcy: 
Prosimy o informacje czy Zamawiający dopuszcza inny niż podane w opisie sposób gospodarowania 
mediami (np. energia elektryczna w miejsce pompy ciepła (?), w opisie wskazana jest sieć gazowa – 
do czego ma być wykorzystana? Dodatkowe zbiorniki wody do celów p.poż – w jakim celu, obiekt nie 
wymaga, poza tym w sąsiedztwie są zbiorniki istniejące. 
 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza inne sposoby gospodarowania mediami niż podane w koncepcji, 
pod warunkiem iż będą one uzasadnione ekonomicznie; wskazane jest zastosowanie 
odnawialnych źródeł energii. Sieć gazowa wewnętrzna służy do zasilania znicza i może 
ograniczać się do samego znicza, natomiast jako źródło gazu może służyć zbiornik/butle. 
Zbiorniki wody przeciwpożarowej należy zaprojektować zgodnie z wytycznymi ochrony 
przeciwpożarowej. 
 



13. Pytanie Wykonawcy: 
Pytanie Wykonawcy: 
Zamawiający określił iż w terminie 8 tygodni należy opracować całość dokumentacji z zakresie 
pozwolenia na budowę, a w terminie 16 tygodni uzyskać pozwolenie na budowę. Informujemy, iż aby 
projekt był kompletny należy m.in. 
- uzyskać pozwolenie wodno – prawne, 
- uzyskać pozwolenie konserwatorskie, 
- opracować mapę do celów projektowych, 
- dokonać szczegółowych pomiarów sytuacyjno – wysokościowych terenu, 
- opracować dokumentację geotechniczną, 
- opracować właściwą dokumentację projektową, 
- zatwierdzić dokumentacji przyłączy czy rozbudowy sieci w przedsiębiorstwach takich jak: Energia 
Pro, PWiK itp. 
- uzgodnić ZUDP. 
Przedstawiona przez Zamawiającego koncepcja wymaga dalszego dopracowania i wniesienia zmian, 
o których pisaliśmy w pkt 8 i 9. Nie jest możliwe z przyczyn oczywistych, niezależnych od projektanta, 
uzyskania dokumentów prawnych, opinii i decyzji w tak krótkim terminie. Nie jest możliwe zachowanie 
terminów o którym mowa w SIWZ pkt. 1.1 część I p.pkt a – e. 
Wnosimy o przesunięcie terminu jako niemożliwego to dotrzymania przy zachowaniu wszelkiej 
możliwej staranności przez projektanta. Podtrzymanie terminów przez Zamawiającego naraża wprost 
projektanta na kary umowne i odstąpienia od umowy o których mowa w §8 i 15 umowy. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Wszystkie czynności, których wykonanie w ocenie Wykonawcy jest niezbędne dla prawidłowego 
wykonania zamówienia winny być wykonane w terminach przewidzianych dla jego realizacji 
przewidzianych w SIWZ i projekcie umowy, a ich koszty uwzględnione w kwocie oferty. Zamawiający 
nie przewiduje modyfikacji dokumentacji przetargowej w tym zakresie. 


