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Warszawa, 18 lutego 2019 roku 

Zestaw odpowiedzi nr 14 

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 102 

Ze względu na przyjęcie w projekcie możliwości realizacji inwestycji w dwóch etapach, uprzejmie prosimy 

o informację jaką technologię tymczasowego dociążenia płyty fundamentowej w zakresie budynku/budynków 

realizowanych w drugim etapie (budynek A albo budynki  B i C, zgodnie z pkt. 10 Opisu technicznego Projektu 

Architektoniczno–Budowlanego z dnia 20 września 2018 roku) zakłada się w Projekcie (zgodnie z pkt. 3.2. Opisu 

technicznego Projektu Budowlanego Branży Konstrukcyjnej, TOM II  z dnia 20 września 2018 roku) oraz jaka jest 

wartość ww. dociążenia w przypadku etapu realizacji dla wariantu: kondygnacja podziemna wraz z realizacją 

budynków B i C oraz wariantu: kondygnacja podziemna wraz z realizacja budynku A. 

Który wariant należy przyjąć do wyceny? 

Uprzejmie prosimy o udostępnienie dokumentacji projektowej w zakresie rozwiązania poruszonej wyżej kwestii. 

Odp. nr 102 

Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć wariant z realizacją w drugim etapie części nadziemnej A. 

Należy przyjąć tymczasowe obciążenie 2000 kg/m2. 

 

Pyt. nr 103 

Uprzejmie prosimy o udostępnienie projektów branży sanitarnej (rzuty/opisy/dobory urządzeń/obliczenia). 

Odp. nr 103 

Zamawiający informuje, że projekty wykonawcze są w trakcie opracowania i zostaną przekazane na kolejnym 

Etapie. Wycenę należy przygotować na podstawi udostępnionych materiałów. 

 

 



Polski Holding Nieruchomości S.A. 

00-124 Warszawa, al. Jana Pawła II 12  

tel. +48 22 850 91 00, fax +48 22 850 91 01  

www.PHNSA.pl 

 
 
 
 

 

2 
 

Pyt. nr 104 

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że przygotowanie matryc i scenariuszy pożarowych oraz instrukcji 

bezpieczeństwa pożarowego jest po stronie Zamawiającego. 

Odp. nr 104 

Zamawiający informuje, że przygotowanie matryc i scenariuszy pożarowych oraz instrukcji bezpieczeństwa 

pożarowego leży po stronie Wykonawcy. 

 

Pyt. nr 105 

W nawiązaniu do pkt. II. 9.13, zapytania ofertowego uprzejmie prosimy o informację, czy w wycenie należy 

uwzględnić remediację gruntu, jeżeli tak, prosimy o informację jaki należy przyjąć zakres remediacji. 

Odp. nr 105 

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapytaniem pkt. 9.13 Wykonawca został poinformowany: Uwaga: Należy 

pamiętać, że teren przeznaczony pod Inwestycję jest terenem po przemysłowym. Przeprowadzone badania 

chemiczne potwierdziły, że grunt spełnia standard dla grupy B. Nie można jednak wykluczyć, że na obszarze 

mogą występować niewielkie strefy gruntów zanieczyszczonych nieujawnionych w trakcie wykonywania badań. 

Należy uwzględnić możliwość zanieczyszczeń w górnych warstwach powierzchni gruntowych wynikających z 

obecnego  użytkowania np. parkingi. 

 

Pyt. nr 106 

Prosimy o informację czy fasada słupowo-ryglowa ścian zewnętrznych patio na kondygnacji +5 posiada 

odporność ogniową analogicznie jak świetlik (EI60)? Czy konstrukcje ścian należy wycenić jako bezklasowe? 

Odp. nr 106 

Zamawiający informuje, że konstrukcja ścian patio jest bezklasowa. 

 

Pyt. nr 107 

Prosimy o informację na temat materiału wykończenia podsufitki w zjazdach do garaży w budynku B oraz C. 

Odp. nr 107 

Zamawiający informuje, że są to płyty włóknowo-cementowe, kod30801010, np.  equitone, podobnie jak 

podsufitka w podcieniach. 

 

Pyt. nr 108 

Prosimy o informację na temat materiału wykończenia podsufitki w zjazdach do garaży w budynku B oraz C. 
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Odp. nr 108 

Zamawiający informuje, że są to płyty włóknowo-cementowe, kod30801010, np.  equitone, podobnie jak 

podsufitka w podcieniach. 

 

Pyt. nr 109 

Prosimy o informację jak ma przebiegać instalacja wentylacji w holach wejściowych budynków. Na rzutach nie 

ma rozprowadzeń instalacji wentylacji a jest informacja, że hol ma być ogrzewany wentylacją. Czy w holu poza 

centralą wentylacyjną należy wycenić nawiewniki i system kanałów rozprowadzających powietrze? Jeżeli tak, to 

prosimy o udostępnienie rzutu z rozprowadzeniami instalacji. 

Odp. nr 109 

Zmawiający informuje, że szczegółowe rysunki będą częścią projektu wykonawczego, który zostanie przekazany 

na późniejszym etapie. Wszystkie urządzenia i kanały znajdą się w suficie podłodze i ścianach od strony klatki 

schodowej. Do ofert należy uwzględnić przekazaną dokumentację. 

 

Pyt. nr 110 

Prosimy o udostępnienie rzutów instalacji sanitarnych i instalacji HVAC z opisanymi średnicami rur i wymiarami 

kanałów wentylacyjnych oraz informację o grubości izolacji przewodów i kanałów. 

Odp. nr 110 

Zamawiający informuje, że szczegółowe rysunki będą częścią projektu wykonawczego zostaną przekazane na 

późniejszym etapie. Na tym etapie należy wycenić na podstawie przekazanych projektów: koncepcji 

architektonicznej, wielobranżowej i projektu budowalnego. 

 

Pyt. nr 111 

W związku z odpowiedzią na pytanie nr 46 prosimy o wyjaśnienie czym zostaje zastąpiona siatka cięto-ciągniona 

powyżej bramy garażowej. Czy należy zwiększyć wymiary bram, czy też pozostaje otwór niczym 

niezabezpieczony powyżej bramy? Jak rozwiązane będzie mocowanie bram na wjazdach do garażu 

podziemnego? 

Odp. nr 111 

Zmawiający informuje, że ściany, sufit i nadproże nad bramą wykończone będą płytami włóknowo-cementowymi, 

np. equiton. Bramy będą mocowane do żelbetowego nadproża. Takie rozwiązanie należy przyjąć w ofercie. 


