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Zestaw odpowiedzi nr 23 

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 156 

W projekcie budowlanym Instalacji Sanitarnych na rzutach i schematach instalacji CF i CT występują różnice 

w ilościach urządzeń grzewczych, i tak np. 

- na rzucie kondygnacji +1 bud. C ( rys. PR207_C_BP_M_00_10010_00 ) są 2 grzejniki wodne, 

natomiast na schemacie instalacji CF ( rys. PR207_X_BP_MH_XX_70020_00 ) grzejniki nie występują, 

- na rzucie kondygnacji +1 bud. C ( rys. PR207_C_BP_M_00_10010_00 ) brak kurtyny wodnej 

powietrznej, natomiast na schemacie instalacji CT ( rys. PR207_X_BP_MH_XX_70030_00 ) występuje 

jedna kurtyna powietrzna.  

Podobne różnice występują w budynkach A i B. Prosimy o informację według których rysunków należy wycenić 

instalację CF i CT? 

Odp. nr 156 

Zamawiający informuje, że w każdym budynku jest kurtyna wodna powietrzna i grzejniki. Ostateczna ich liczba 

zostanie określona w projekcie wykonawczym, który zostanie przekazany na późniejszy etapie. Obecnie do oferty 

należy przyjąć liczbę wg. przekazanej dotychczas  dokumentacji. Zamawiający informuje, że grzejniki zostały 

zaprojektowane również na kondygnacji -1 i w obudowie urządzeń technicznych na dachu każdej z części 

i wszystkie trzeba uwzględnić w ofercie. 


