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Sąd Rejonowy m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS nr  0000383595 

NIP 525-250-49-78, REGON 142900541 

Kapitał zakładowy w pełni wpłacony 46.814.672,00 zł 

Warszawa, 25 lutego 2019 roku 

Zestaw odpowiedzi nr 16 

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 115 

Do jakiej wysokości należy policzyć malowanie w Aranżacjach pomieszczeń – 3,45m jak podano w tabelce 

Zamawiającego czy wys. do sufitu podwieszanego wg. rzutu Aranżacji sufitów ? 

Odp. nr 115 

Zamawiający informuje, że do poziomu sufitu podwieszonego w pomieszczeniach z sufitem pełnym i na pełną 

wysokość pomieszczenia wraz ze stropem ww. miejscach gdzie są sufity ażurowe. 

 

Pyt. nr 116 

Jak powinny być wykończone słupy i ściany w pomieszczeniach w linii zewnętrznej budynku – tynk + malowanie 

czy okładzina z płyty g-k jak podano w tabelce Zamawiającego dot. Aranżacji? Czy zakres ten należy ująć w 

podstawowej wycenie, czy też w wycenie Aranżacji? 

Odp. nr 116 

Zamawiający informuje, że słupy i ściany w pomieszczeniach w linii zewnętrznej budynku  powinny być 

wykończone tynkiem plus malowaniem. 

 

Pyt. nr 117 

W tabelce Zamawiającego Aranżacji w poz. dot. wykończenia ścian podano – Szpachlowanie ścian (na pełną 

wysokość). Czy należy przez to rozumieć, że wszystkie ściany (g-k, murowane wykończone tynkiem i żelbetowe 

wykończone tynkiem) należy szpachlować na pełną wysokość kondygnacji (3,64m) czy do wysokości sufitu 

podwieszanego (2,85m, 2,75m, 2,50m)? 
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Odp. nr 117 

Zamawiający informuje, że ściany należy szpachlować 10 cm powyżej poziomu sufitu podwieszonego 

w pomieszczeniach z sufitem pełnym i na pełną wysokość pomieszczenia w miejscach gdzie są sufity ażurowe 

lub rastrowy. W częściach wspólnych gdzie znajduje się sufit ażurowy należy również w ofercie uwzględnić 

szpachlowanie stropu  

Pyt. nr 118 

Prosimy o wyjaśnienie z jakich materiałów mają być wykonane oraz jaką funkcję mają pełnić elementy małej 

architektury na placu miedzy budynkami, pokazane na rysunku jako grupa elementów kwadratów - 

PR207.2_X_U1_OG_XX_10010_00 - projekt zieleni i małej architektury? 

Odp. nr 118 

Zamawiający informuje, że jest to przykładowa aranżacja stolików - nie do wyceny. 

 

Pyt. nr 119 

Prosimy o sprecyzowanie co oznaczają prostokąty pokazane na rysunku PR207.2_X_U1_OG_XX_10010_00 -

projekt zieleni i małej architektury wzdłuż ulicy Hryniewickiego i Płażyńskiego miedzy drzewami. Co należy 

wycenić? 

Odp. nr 119 

Zamawiający informuje, że zgodnie z zał. nr. 2 do projektu drogowego - są to ograniczniki parkowania - typ 2, 

trójkątne i należy je uwzględnić w wycenie. 

 

Pyt. nr 120 

Prosimy o wskazanie na rysunku, gdzie znajdują się kosze na śmieci oraz elementy opisane w tabeli 

przedmiarowej w dziale PLAC: Betonowe kubiki zapobiegające przedeptom, 50 x 50 x 50 cm.- szt. 6? Brak tych 

elementów w legendzie do rysunków. 

Odp. nr 120 

Zamawiający informuje, że betonowe kubiki zostały opisane w legendzie jako przysiadaki (6 sztuk). Na placu 

będzie również 10 koszy na śmieci - lokalizacja zostanie podana w projekcie wykonawczym, który zostanie 

przekazany na późniejszym etapie. Na obecnym etapie należy wycenić na podstawie przekazanej dokumentacji. 

 

Pyt. nr 121 

Na jakiej podstawie należy wycenić nasadzenia zieleni ? Wg. udostępnionej tabeli Zamawiającego podano ilości 

i typy nasadzeń, których nie można zweryfikować z rysunkami Projektu Zieleni rys. 
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PR207.2_X_U1_OG_XX_10010_00 -projekt zieleni i małej architektury. Na rysunkach nie podano rodzaju 

nasadzeń. 

Odp. nr 121 

Zamawiający informuje, że na tym etapie wycenę należy wykonać na podstawie dostępnych materiałów. 

Szczegóły znajdą się w projekcie wykonawczym, który zostanie przekazany na późniejszym etapie. Na obecnym 

etapie należy wycenić na podstawie przekazanej dokumentacji. 

 

Pyt. nr 122 

W załączonym projekcie budynku, na rysunkach (rzuty i schematy) w zakresie instalacji wody zimnej, ciepłej i 

cyrkulacji, brak opisanych średnic przewodów. Prosimy o uzupełnienie. 

Odp. nr 122 

Rzuty i schematy instalacji wodnej z opisanymi średnicami zostaną przekazane w pakiecie dokumentacji 

wykonawczej, który zostanie przekazany na późniejszym etapie. Na obecnym etapie należy wycenić na 

podstawie przekazanej dokumentacji. Rysunki i schematy z projektu budowlanego nie zawierają takich informacji. 


