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Zestaw odpowiedzi nr 12 

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 89 

Prosimy o udostępnienie wytycznych projektowych dotyczących przewidzianej półstałej instalacji gaśniczej 

pianowej w pomieszczeniach magazynu paliw płynnych. 

Odp. nr 89 

Zamawiający informuje, że półstała instalacja gaśnicza, wykonana będzie poprzez wyprowadzenie na elewacji 

budynku skrzynki do tankowania środka gaśniczego. Od skrzynki (pod stropem garażu) zostanie poprowadzona 

rura wykonana ze stali ocynkowanej do pomieszczenia zbiorników, gdzie pod stropem pomieszczenia zostanie 

zakończona dyszą, tzw. wytwornicą piany. Na trasie przewodu przy dyszy będzie zamontowany zawór odcinający 

wraz z manometrem. Średnica przewodu dn50. 

Pyt. nr 90 

Prosimy o udostepnienie załączników, które należy złożyć wraz z ofertą w wersji edytowalnej, wraz z nowym 

Formularzem oferty. 

Odp. nr 90 

Zamawiający informuje, że Formularz ofert wraz z załącznikami w wersji edytowalnej został udostępniony 

Wykonawcom, którzy złożyli stosowne Oświadczenie o zachowaniu poufności. 

 

Pyt. nr 91 

Prosimy o udostępnienie projektu rozbiórek budynku nr 48. 

 

Odp. nr 91 

Zamawiający informuje, że projektu rozbiórek budynku nr 48 został zamieszczony na serwerze dostępnym dla 

Wykonawców. 


