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Warszawa, 18 lutego 2019 roku 

Zestaw odpowiedzi nr 13 

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 92 

Na schematach instalacji wentylacji biurowej projektu budowlanego wyjścia z szachtów zakończone są klapami 

ppoż., natomiast zgodnie ze schematami koncepcji wielobranżowej wyjścia wyposażone są dodatkowo w tłumiki i 

regulatory. Prosimy o informacje czy regulatory z tłumikami należy ująć w ofercie dla zakresu Shell & Core, jeżeli 

tak to jakie mają to być regulatory i tłumiki? 

Odp. nr 92 

Zamawiający informuje, że regulatory wraz z tłumikami na wyjściach z pionów wentylacyjnych będą częścią 

projektu wykonawczego w ujęciu Shell & Core. Przewidziane są regulatory zmiennego przepływu (VAV) wraz z 

tłumikami redukującymi hałas do poziomu akceptowalnego w pomieszczeniu (np. Trox TVJ-D wraz systemowym 

tłumikiem TX). 

 

Pyt. nr 93 

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku instalacji wentylacji biurowej regulatory VAV z tłumikami akustycznymi 

są przewidziane tylko na odejściach od pionów instalacji wentylacji (na wyjściach z  szachtów instalacyjnych) i że 

należy je uwzględnić w zakresie wyceny Shell & Core. Prosimy o potwierdzenie, że w pozostałych przypadkach 

regulacja instalacji wentylacji, m.in. w przestrzeni aranżacji najemców zarówno w wydzielonych pomieszczeniach 

biurowych, konferencyjnych, spotkań jak i przestrzeni open space do regulacji przewidziano przepustnice 

regulacyjne (zgodnie z opisem PB). 

Odp. nr 93 

Zamawiający informuje, że regulatory VAV z tłumikami należy uwzględnić w zakresie Shell & Core. Regulacja 

instalacji, która powstanie na etapie aranżacji będzie realizowana za pomocą przepustnic i regulatorów stałego 
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wydatku (CAV), jednakże została również przewidziana możliwość zastosowania regulatorów zmiennego 

wydatku do sal konferencyjnych. Tym samym regulatory VAV na odejściach od pionów nie będą jedynymi tego 

typu urządzeniami w instalacji wentylacji biur. 

 

Pyt. nr 94 

W salach konferencyjnych, salach spotkań oraz biurach typu open space, gdzie zakłada się sterowanie 

wydajnością strumienia powietrza nawiewanego i wywiewanego w zależności od stężenia CO2, na rzutach 

aranżacji nie zaznaczono regulatorów VAV do sterowania strumieniem powietrza. Prosimy o informację czy 

przyjąć do oferty aranżacji regulatory i automatykę sterującą (jeżeli tak to jakie typy, czy np. z tłumikami)? 

Odp. nr 94 

Zamawiający informuje, że regulatory VAV sterowane w zależności od stężenia CO2 są przewidziane jedynie dla 

sal konferencyjnych i należy je przyjąć do oferty Aranżacji (np. Trox TVR-D z tłumikiem CS). 

 

Pyt. nr 95 

Prosimy o udostępnienie sprężu central wentylacyjnych i wentylatorów wywiewnych oraz określenie w jakie silniki 

mają być wyposażone wentylatory, tj. AC/EC? 

Odp. nr 95 

Zmawiający informuje, że silniki mają być wyposażone w wentylatory EC. Konkretne urządzenia są jeszcze 

dobierane i zostaną przekazane wraz z dokumentacja wykonawczą na późniejszym etapie. Na tym etapie należy  

wycenić na podstawie zestawień w projekcie budowlanym. 

 

Pyt. nr 96 

Prosimy o informację która dokumentacja z zakresu instalacji sanitarnych jest nadrzędna - koncepcja 

wielobranżowa czy projekt budowlany? 

Odp. nr 96 

Zamawiający informuje, że podstawą dla wykonania prac instalacyjnych będzie Projekt Wykonawczy, który 

zostanie przekazany na późniejszym etapie. Znajdą się w nim elementy projektu budowlanego i Koncepcji 

wielobranżowej, które świadomie zostały pominięte w projekcie budowlanym. 

 

Pyt. nr 97 

Prosimy o informację które kurtyny powietrzne mają być ujęte w zakresie wyceny Shell & Core. Zgodnie z rzutami 

projektu PB w zakresie wyceny znajdują się kurtyny: kurtyna elektryczna drzwi obrotowych oraz dwie kurtyny 

pionowe wodne przy wejściu głównym do poszczególnych budynków. Natomiast zgodnie z rozwinięciem instalacji 
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na rys. „SCHEMAT INSTALACJI CT DLA CZĘŚCI BUDYNKU A, B, C” w budynku znajdują się dodatkowe 

kurtyny wodne poza pionowymi. Prosimy o podanie dla których konkretnie wejść i o jakich wymiarach należy 

przewidzieć kurtynę w zakresie Shell & Core. Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z założeniem na ww. 

schemacie podłączenie instalacji grzewczo-chłodniczej do central najemców na parterze oraz podłączenie 

instalacji do kurtyn wraz z dostawą tych kurtyn dla najemców są poza zakresem GW, a są w zakresie najemcy. 

Odp. nr 97 

Zamawiający informuje, że dla Shell & Core przewidywane jest wykonanie w każdym budynku 2 stojących 

wodnych kurtyn powietrznych przy drzwiach rozsuwanych oraz 1 kurtyny wodnej nad drzwiami obrotowymi. 

Kurtyny stojące o wysokości drzwi, kurtyna drzwi obrotowych zintegrowana (może też być zabudowana przez 

dostawce drzwi obrotowych dł ~1,5m).  

W zakresie Aranżacji będą kurtyny na powierzchniach Najemcy. W zakresie Shell & Core jest tylko zapewnienie 

tymczasowego ogrzewania w obszarach najmu. 

 

Pyt. nr 98 

Prosimy o podanie czy podłoża pod posadzki w następujących obszarach należy ująć w wycenie Shell & Core: 

- FI2 - POSADZKA W LOKALACH USŁUGOWYCH (kond. +1) (wylewka, folia, mata akustyczna, xps) 

- FI3 - POSADZKA W GASTRONOMII (kond. +1)  (wylewka, folia, mata akustyczna, xps) – Jeżeli tak, to gdzie 

znajduje się to pomieszczenie? 

- FI5 - POSADZKA FITTNESS STREFA WOLNYCH CIĘŻARÓW (kond. +1) (beton, folia, mata wibroakustyczna, 

xps) – Jeżeli tak, to gdzie znajdują się te pomieszczenia ? 

- FI6 - POSADZKA FITTNESS STREFA WOLNYCH CIĘŻARÓW (kond. +2) (beton, folia, płyta posadzkowa 

cementowa, mata wibroakustyczna, xps) – Jeżeli tak, to gdzie znajdują się te pomieszczenia ? 

- FI13- POSADZKA W TOALETACH (kond. +2 - +6) - (wylewka, folia, styropian 2x). 

Odp. nr 98 

Zamawiający informuje, że posadzki na częściach biurowych (poza trzonami) będą uwzględnione w wycenie 

Aranżacji. Zamawiający wyjaśnia, że wymienione posadzki: 

- FI2 - POSADZKA W LOKALACH USŁUGOWYCH (kond. +1) (wylewka, folia, mata akustyczna, xps), 

- FI3 - POSADZKA W GASTRONOMII (kond. +1) (wylewka, folia, mata akustyczna, xps), 

- FI5 - POSADZKA FITTNESS STREFA WOLNYCH CIĘŻARÓW (kond. +1) (beton, folia, mata wibroakustyczna, 

xps), 

- FI6 - POSADZKA FITTNESS STREFA WOLNYCH CIĘŻARÓW (kond. +2) (beton, folia, płyta posadzkowa 

cementowa, mata wibroakustyczna, xps), 

- FI13- POSADZKA W TOALETACH (kond. +2 - +6) - (wylewka, folia, styropian 2x) 
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są cześcią ARANŻACJI. 

 

Pyt. nr 99 

Prosimy o wskazanie gdzie znajdują się bramki wymienione w przedmiarze Zamawiającego w następujących 

pozycjach: 

Poz. 501 - Kołowrotki/bramki wejściowe z kontrola dostępu, 

Poz. 505, 506- Bramki SpeedStie FLs wersja BA-3 tory. 

Odp. nr 99 

Zamawiający informuje, że bramki kontroli dostępu i kołowrotki znajdują się na kondygnacji 1, pomiędzy głównym 

holem a holem windowym w każdej z trzech części budynku. 

 

Pyt. nr 100 

Prosimy o potwierdzenie, że w wycenie należy ująć w łazienkach dla nps uchwyty dla nps oraz lustra i kosze na 

śmieci przystosowane dla niepełnosprawnych. 

Odp. nr 100 

Zamawiający informuje, że wycenie należy ująć w łazienkach dla nps uchwyty dla nps oraz lustra i kosze na 

śmieci przystosowane dla niepełnosprawnych. 

 

Pyt. nr 101 

Jakiego rodzaju kosze na śmieci należy wycenić w poz. 491 i 495 przedmiaru Zamawiającego? W jakich 

pomieszczeniach mają znajdować się kosze ? 

Odp. nr 101 

Zamawiający informuje, że pozycja dotyczy pojemników na śmieci 1100l. 


