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Zestaw odpowiedzi nr 24 

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 157 

W projekcie budowlanym instalacji sanitarnych na schemacie węzła cieplnego występują inne wymiary armatury 

przy rozdzielaczu instalacji CF niż na schemacie instalacji CF. Prosimy o informację według, którego rozwiązania 

należy wycenić instalację CF. 

Odp. nr 157 

Zamawiający informuje, że PB nie określa docelowych średnic armatury. Średnice zostaną ustalone i przekazane 

na późniejszym etapie wraz z projektem wykonawczym. Na tym etapie w przypadkach wątpliwych dla wyceny 

proszę przyjmować większą średnice armatury. 

 

Pyt. nr 158 

W załączonych materiałach występują różnice w schematach instalacji wodociągowej i instalacji kanalizacji dla 

budynku A. Na schemacie instalacji kanalizacji są podłączone natryski (2 kpl.), natomiast brak ich podłączenia na 

schemacie instalacji wody dla budynku A, podłączone są dla pionów wodociągowych budynku B. Prosimy o 

określenie do wyceny którego budynku (A czy B ) należy te natryski zaliczyć. 

Odp. nr 158 

Zamawiający informuje, że natryski są zarówno w części A jak i B. Oba zespoły podłączone są zarówno do 

kanalizacji jak i wody(w tym ciepłej). 
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Pyt. nr 159 

Prosimy o informację w jaki sposób należy wycenić uszczelnienia przejścia rur GRP gardzielowych przez ściany 

komór (projekt budowlany ""Kolektor kanalizacji deszczowej w projektowanej ulicy Płażyńskiego). Opisany sposób, 

w pkt 5.2.6 projektu-łańcuch uszczelniający, według naszego doświadczenia jest nie do wykonania. 

Odp. nr 159 

Zamawiający informuje, że w celu uszczelnienia przejść przez komory na kanalizacji deszczowej należy 

zastosować króćce opiaskowane GRP wmurowane w ścianę komory. 

 

Pyt. nr 160 

W projekcie budowlanym instalacji wod-kan (TOM IIC) schematy instalacji hydrantowej, kanalizacji sanitarnej mają 

opisane średnice rur. Prosimy o uzupełnienie średnic rur dla schematu wody. 

Odp. nr 160 

Zamawiający informuje, że średnice instalacji wodnej zostały opisane na rysunkach przekazanych w dokumentacji 

PW na kolejnym etapie, po wykonaniu obliczeń hydraulicznych systemu. W projekcie budowlanym nie opisujemy 

średnic instalacji. 

 

Pyt. nr 161 

W związku z tym że Inwestor dopuszcza możliwość etapowania inwestycji, to czy rozbiórkę budynku nr 60 należy 

przewidzieć w etapie I czy III, wraz z zakresem placu miejskiego? 

Odp. nr 161 

Zamawiający informuje, że wyburzenie budynku 60 realizowane będzie na podstawie decyzji dotyczącej tylko tego 

budynku. Nie widzimy przeszkód w wykonaniu rozbiórki w innym terminie niż pozostałe budynki. Zamawiający 

wyjaśnia, że należy przyjąć jednoczesna rozbiórkę wszystkich budynków. 

 

Pyt. nr 162 

W związku z etapowaniem inwestycji prosimy o informację w jakim etapie należy ująć wycinkę, obejmujący 

inwestycję ""Teren zieleni urządzonej - plac ogólnodostępny wraz z obiektami małej architektury, infrastrukturą oraz 

zagospodarowaniem terenu"". 
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Odp. nr 162 

Zamawiający informuje, że wszystkie opracowania są częścią jednego zamierzenia inwestycyjnego. Zalecamy, 

żeby wszystkie wycinki były realizowane jednocześnie. Do oferty w wariancie fazowania, można przyjąć w drugim 

etapie. 

 

Pyt. nr 163 

Prosimy o informację w jakim etapie należy ująć wycinkę i adaptację zieleni zinwentaryzowanej jako ""pozostały 

teren objęty inwentaryzacją"" wg. ""PR207_X_BPU1U2U3_OG_XX_10010_00_Inw i gosp ziel istn_tabela"". 

Odp. nr 163 

Zamawiający informuje, że wszystkie opracowania są częścią jednego zamierzenia inwestycyjnego. Zalecamy, 

żeby wszystkie wycinki były realizowane jednocześnie. Do oferty w wariancie fazowania, można przyjąć w drugim 

etapie. 


