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Zestaw odpowiedzi nr 20 

Pytania i odpowiedzi są numerowane w sposób ciągły w kolejności w jakiej są przesyłane do Zamawiającego. 

Dotyczy postępowania nr 54/PN/2018 na wybór Generalnego Wykonawcy budowy budynków biurowo 
usługowych „Marina Office” z garażem podziemnym, infrastrukturą, drogami, zjazdami, placem miejskim, 
kolektorem oraz zagospodarowaniem terenu (Obiekt), z możliwością etapowania Inwestycji na działkach 
2975, 2977, 2978, 2979, 2976, 2990, 2985, 2971, 2967, 2974, 2980, 3119 /4, 3080, 3091, 3100 w obrębie 0026 
Śródmieście przy ul. Hryniewickiego w Gdyni, wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji pozwolenia na 
użytkowanie. 

W związku z ogłoszeniem ww. postępowania Zamawiający otrzymał następującą prośbę od podmiotu 

potencjalnie zainteresowanego udziałem w postępowaniu: 

 

Pyt. nr 145 

Proszę o wskazanie gdzie znajduje się ściana wykończona okładziną aluminiową, opisana w opisie technicznym 

pkt 11.1.6- -elewacja od strony rampy zjazdowej w strefie zewnętrznej. 

W budynku B ściany zewnętrzne mają oznaczenie WZ10 - wykończenie ostateczne z płyt kamiennych, natomiast 

w budynku C ściany mają oznaczenie WW11 - wykończenie tynkiem w technologii ETICS NRO malowanym 

farbami mineralnymi (na wełnie mineralnej). 

Odp. nr 145 

Zamawiający informuje, że okładziny ramp zjazdowych ostatecznie zostały zamienione na płyty equitone i takie 

materiał należy ująć w ofercie. 

 

Pyt. nr 146 

Prosimy o przekazanie prawidłowego rysunku ""A_BP_S_01_10020_Strop +2 (A2) Szalunek"" - udostępniony 

rysunek jest niekompletny (wygląda jakby rysunek był niedokończony i odzwierciedla kondygnację +1). 

Odp. nr 146 

Zamawiający informuje, że załącza rysunek do zestawu odpowiedzi. 

 

Pyt. nr 147 

W załączeniu przesyłamy ogólne uwagi do projektu umowy wg Załącznika nr 15. 

Odp. nr 147 

Zamawiający informuje, że uwagi do umowy będą przedmiotem negocjacji na indywidulanych spotkaniach 

negocjacyjnych. 
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Pyt. nr 148 

Zgłaszamy wątpliwości co do realności dotrzymania terminów wykonania prac w zakresie: 

- Space planów dla budynków B i C oraz budynku A, 

- Projektów budowlanych aranżacji najemców dla budynków B i C oraz budynku A, 

- Projektów wykonawczych aranżacji najemców dla budynków B i C oraz budynku A. 

Przedstawione w załączniku 1a, w punkcie 6 terminy wykonania prac (Etap I przygotowanie - Space Planów) 

oraz w punkcie 7 (Etap II przygotowanie projektów budowlanych lub projektów wykonawczych) z naszego punktu 

widzenia są terminami zbyt krótkimi, uniemożliwiającymi wykonanie projektu na odpowiednim poziomie 

szczegółowości i poprawności. Proponujemy odpowiednio następujące zmiany (...). 

Odp. nr 148 

Zamawiający informuje, że zgłaszane uwagi o zbyt krótkich terminach wykonania space planów i projektów będą 

przedmiotem negocjacji. 

 

Pyt. nr 149 

W nawiązaniu do odpowiedzi nr 78 z dnia 04.02.2019 prosimy o podanie czy ładowarki mają się komunikować 

z "oprogramowaniem monitorującym"" za pośrednictwem sieci GSM czy sieci Ethernet. W przypadku komunikacji 

GSM, w miejscu instalacji musi być dostępny sygnał sieci GSM. 

Odp. nr 149 

Zamawiający informuje, że należy uwzględnić w ofercie łączność po sieci Ethernet. 


