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Sąd Rejonowy m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS nr  0000383595 
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Warszawa, 25 marca 2019 roku 

Zestaw odpowiedzi nr 26 

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 175 
Na stropie garażu zaprojektowane są chodniki, które wg. warstw przegród opisane są jako z płyt 

prefabrykowanych wielkoformatowych gr. 8cm. Na rysunku nr "PR207.1_X_BP_0G_XX_10010_00_projekt-

zieleni-i-małej-achitektury" nawierzchnia ta jest opisana jako płyty betonowe z akcentami ze stali corten. Z kolei 

na wizualizacji płyty te są w rożnych kolorach. Prosimy o określenie materiału z jakich wykonany jest chodnik. 

Odp. nr 175 
Zamawiający informuje, że posadzka wykonana jest z płyt betonowych o wymiarach 50x75, 50x50 i 50x25 

w dwóch kolorach bez elementów metalowych. 

 
Pyt. nr 176 
Prosimy o wyjaśnienie co oznaczają linie na rysunku konstrukcyjnym stropu +1 (A2) Szalunek nr 

PR207_A_BP_S_00_10020_0 w osiach A14/od 1-1 do 1-4? Czy oznaczono tak przegłębienia pod płyty 

betonowe z akcentami ze stali Corten? 

Odp. nr 176 
Zamawiający informuje, że linie, o których mowa, nie oznaczają żadnych przegłębień, proszę je zignorować. 

 

Pyt. nr 177 
Przy rampie północnej projektowany jest podnośnik do odbioru pojemników na odpady. Prosimy o podanie 

parametrów podnośnika (udźwig). 

Odp. nr 177 
Zamawiający informuje, że udźwig podnośnika wynosi 3 750kg. 
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Pyt. nr 178 
Prosimy o szczegółowe informacje o wyposażeniu meblowym takie jak m.in. użyty materiał, wymiary, zamki. 

Odp. nr 178 

Zamawiający informuje, że: 

− Lada recepcyjna w holu głównym, na podkonstrukcji stalowej lakierowanej proszkowo, ścianki z płyty 

MDF w obłogu drewnianym, prostosłoistym meranti, ługowanym i lakierowanym, wzór spasowany na 

stykających się elementach. Załamania wygładzone. 

− Blat z desek dębowych odbarwionych i wyszarzonych, układanych z przesunięciem 1/3. 

− Cokół z czarnego spieku kwarcowego. 

− Mechanizmy szuflad klasy Blum, otwieranie bezuchwytowe za pomocą mechanizmu tip-on, wnętrza 

szuflad w kolorze ciemno-grafitowym, metalowe. 

− Przewody zasilania urządzeń prowadzić w korytach meblowych, pod blatem, zabezpieczone przed 

zwisaniem przewodów. 

− Taśma LED umieszczona w sposób niewidoczny w podcięciu cokołu od zewnętrznej strony mebla. 

 

Pyt. nr 179 
Prosimy o wyjaśnienie czy na dachu +6 budynku A, w osi 3 występuje przekrycie otworu (atrium)? Prosimy 

o podanie rozwiązania. 

Odp. nr 179 

Zamawiający informuje, że w każdej z części budynku znajduje się atrium (patio). W części A dwa, a w częściach 

B i C po jednym. W stropie nad kondygnacją 4 jest posadzka szklana (na części) i dek drewniany oraz 

wkomponowana w strop donica, szczegółowo zaprojektowane w projekcie wykonawczym, który zostanie 

przekazany na późniejszym etapie. 

 
Pyt. nr 180 
Prosimy o podanie rozwiązania wykończenia ścian zewnętrznych atrium jw. dla budynku A. 

Odp. nr 180 

Zamawiający informuje, że wykończenie jest identyczne jak fasada. Dodatkowo lokalnie trejaż dla roślinności 

piennej. 

 

Pyt. nr 181 
Czy Zamawiający posiada zgodę właścicieli działek przyległych do obudowy wykopu (ściana szczelinowa) na 

instalacje tymczasowych kotew gruntowych? 

Odp. nr 181 

Zamawiający informuje, że projekt nie zakłada tymczasowych kotew gruntowych. Zamawiający nie uzyskiwał 

zgód sąsiadów na umieszczenie kotew. 
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Pyt. nr 182 
Jakie wykończenie stropów w patiach budynkowych (sąsiadujące z dachami szklanymi) przyjąć do wyceny? Czy 

jest to taras z desek czy inny materiał? 

Odp. nr 182 

Zamawiający informuje, że jest to taras z desek i dach szklany, szczegóły w projekcie wykonawczym, który 

zostanie przekazany na późniejszym etapie. 

 

Pyt. nr 183 
W PB kanalizacji deszczowej, w projektowanej ulicy Płażyńskiego na przewodzie D1500 mm występują 

przepustnice sektorowe kołnierzowe. Ponieważ potencjalny producent nie posiada wymiaru D1500, prosimy 

o informację czy można zastosować przepustnice o wymiarze D1400mm lub D1600mm? Czy istnieje możliwość 

zastosowania przepustnicy z podwójnym mimośrodem typ TCE? 

Odp. nr 183 

Zamawiający informuje, że należy stosować przepustnice sektorowe nie zmniejszające średnicy przewodu. 

Zastosowanie przepustnicy o średnicy DN 1600 może być utrudnione ze względu na wymiar komory i nie są 

rekomendowane. 


