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Warszawa, 05 marca 2019 roku 

Zestaw odpowiedzi nr 21 

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 150 

Prosimy o wskazanie, gdzie zlokalizowana jest Ścieżka rowerowa-EKOWAY – pozycja nr 585 w przedmiarze 

Zamawiającego. Brak jakichkolwiek oznaczeń na rysunkach. Prosimy również o podanie układu warstw tej 

ścieżki jakie należy wycenić. 

Odp. nr 150 

Zamawiający informuje, że ścieżka rowerowa z nawierzchni EKOWAY znajduje się wzdłuż ul. Waszyngtona, 

oznaczona jest w legendzie. Układ warstw znajduje się na rysunku Szczegóły konstrukcyjne. Ścieżkę należy 

uwzględnić w ofercie. 

 

Pyt. nr 151 

Prosimy o podanie jakie elementy należy wycenić w pozycji nr 587 przedmiaru Zamawiającego „Stała organizacja 

ruchu drogowego”. 

Odp. nr 151 

Zamawiający informuje, że stała organizacja ruchu obejmuje oznakowanie pionowe i poziome. Należy uwzględnić 

w ofercie udostępnioną organizację ruchu. 

 

Pyt. nr 152 

Prosimy o podanie jakie mocowanie, zakotwienie i posadowienie zadaszenia membranowego na Dziedzińcu 

budynków należy przejąć do wyceny? Prosimy o udostępnienie rysunku. 
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Odp. nr 152 

Zamawiający informuje, że na krawędzi membrany znajdują się liny stalowe nierdzewne, zakończone 

odpowiednimi końcówkami umożliwiającymi regulację naciągu (należy dopasować blachy węzłowe konstrukcji 

stalowej). Stalowe liny brzegowe należy mocować w kieszeniach brzegowych. Liny mocowane do słupów 

stalowych w narożach każdej z donic. Słupy z odciągami. Blachy naciągowe membrany wykonane ze stali 

nierdzewnej szczotkowanej. Geometrię blach należy określić na etapie projektu warsztatowego membrany. 

Powierzchnia membrany około 91m2, pięć narożników. 

 

Pyt. nr 153 

Czy demontowana scena na placu wchodzi w zakres wyceny? Prosimy o podanie parametrów wymiarowych 

i materiałowych, jakie należy przyjąć do wyceny. 

Odp. nr 153 

Zamawiający informuje, że scena na placu wchodzi w zakres wyceny. Wielkości sceny zostały podane 

w projekcie Placu miejskiego. Uszczegółowienie projektu nastąpi w projekcie wykonawczym, który zostanie 

przekazany na dalszym etapie. 

 

Pyt. nr 154 

Czy wiata przystankowa przy ul. Płażyńskiego wchodzi zakres wyceny? 

Odp. nr 154 

Zamawiający informuje, że wiata przystankowa wchodzi w zakres wyceny. 


