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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 17 

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 123 

Prosimy o udostępnienie kart doborowych układu stabilizacji ciśnienia maszynowni wody lodowej i parametrów 

doborowych. 

Odp. nr 123 

Zamawiający informuje, że karty doborowe dla układu stabilizacji ciśnienia w maszynowni chłodniczej będą 

dołączone do PW., który zostanie przekazany na późniejszym etapie. Na obecnym etapie należy wycenić na 

podstawie przekazanej dokumentacji  Stabilizacja powinna zostać zastosowana z odgazowaniem. 

 

Pyt. nr 124 

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

kanałów wentylacyjnych. 

Odp. nr 124 

Zamawiający informuje, że wymienione parametry będą znajdowały się w projekcie wykonawczym, który zostanie 

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

 

Pyt. nr 125 

Prosimy o potwierdzenie, że należy ująć wyszczególnione poniżej pozycje (z uwagi na ich brak w dołączonej 

tabeli przedmiarowej) oraz w którym miejscu tej tabeli należy je dopisać: 

A) zawory bezpieczeństwa maszynowni WL (ponadto prosimy o informację jakie typy i parametry doborowe tych 

zaworów przyjąć), 

B) łączniki elastyczne w maszynowni WL, 
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C) pompy obiegowe maszynowni wody lodowej, 

D) manometry i termometry maszynowni wody lodowej, 

E) hydranty w budynku części nadziemnej i garażu, 

F) stacje uzdatniania wody lodowej (ponadto prosimy o informację jakie typy i parametry doborowe stacji przyjąć). 

Odp. nr 125 

Zamawiający informuje, że w wycenie i wykonawstwie instalacje powinny być kompletne, zawierające wszystkie 

niezbędne elementy wymagane do poprawnego działania BUDYNKU. Łączniki elastyczne - tak, przy agregatach, 

drycoolerach, pompach., wszystkie centrale obsługujące budynek i powierzchnie najmu, pompy obiegowe 

w maszynowni zgodnie ze schematem instalacyjnym. Konieczne drobne elementy wyposażenia jak ZB, 

manometry, termometry, miejsca pomiarowe oraz inne elementy jak zbiorniki na glikol, buforowe, stacja 

uzdatniania wody, elementy odzysku preheatingu zostaną podane w PW, który zostanie przekazany na 

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

 

Pyt. nr 126 

Prosimy o potwierdzenie, że zarówno na odejściu od pionu instalacji wodociągowej cyrkulacyjnej na każdej 

kondygnacji jak i podpionowo projektowany jest zawór termostatyczny. W udostępnionym przedmiarze znajdują 

się zawory termostatyczne podpionowe, natomiast nie ma w nim zaworów termostatycznych na każdym odejściu 

na piętrze, od pionu do najemcy, podczas gdy na rozwinięciu instalacji wodociągowej PB te zawory są. 

Odp. nr 126 

Zamawiający informuje, że zawory termostatyczne znajdują się na odejściu od pionu do najemcy jak również jako 

zawory podpionowe. 

 

Pyt. nr 127 

Prosimy o potwierdzenie, że dostawa i montaż central wentylacyjnych najemców, wyspecyfikowana w projekcie 

PB jest w zakresie GW (z wyłączeniem podłączenia instalacyjnego central i rozruchu). 

Odp. nr 127 

Zamawiający informuje, że w zakresie S&C są wszystkie centrale obsługujące budynek i powierzchnie najmu. 

 

Pyt. nr 128 

Prosimy o potwierdzenie, że podłączenie instalacyjne i rozprowadzenie instalacji w przestrzeni najemców 

biurowych, usług i handlu (w tym liczniki zużycia mediów tj. wody zimnej i ciepłej, chłodu, ciepła na odejściach od 

pionów do poszczególnych najemców) są poza zakresem GW. 
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Odp. nr 128 

Zamawiający informuje, że generalnie liczniki mediów znajdujące się na powierzchniach biur będą po stronie 

najemców i należy je ująć w Aranżacji. Ponieważ liczniki ciepła i chłodu dla biur są usytuowane w szachtach 

instalacyjnych w miejscu montażu liczników ciepła, powinny zostać zamontowane wstawki o długości liczników 

i odgałęzienia rurowe od pionów poddane próbie ciśnieniowej. Wszystkie liczniki zamontowane z szachtach 

należy ująć w S&C. 

 

Pyt. nr 129 

Czy w ofercie w zakresie S&C ujęte ma być wyposażenie w ceramikę sanitarną i baterie: 

a) na parterze Toaleta męska dla każdego budynku, 

b) w garażu pomieszczenia sanitarne nr. A.99.25 i A.99.25? 

Odp. nr 129 

Zamawiający informuje, że ww. wyposażenie ma być ujęte w ceramikę sanitarną i baterie. 

 

Pyt. nr 130 

Prosimy o określenie standardu i producenta baterii czerpalnych w łazienkach dla niepełnosprawnych i łazienek 

szatni rowerzystów. 

Odp. nr 130 

Zamawiający informuje, że przykładowym producentem baterii czerpalnych w łazienkach dla niepełnosprawnych 

i łazienek szatni rowerzystów jest Kludi Provita. 

 

Pyt. nr 131 

Prosimy o udostępnienie kart doborowych klimakonwektorów dla przykładowej aranżacji z podaniem modeli 

i parametrami pracy tych urządzeń znajdujących się na rzucie aranżacji oraz zestawień i przedmiarów rzutu 

kondygnacji przykładowej aranżacji. 

Odp. nr 131 

Zamawiający informuje, że  są to klimakonwektory York z serii YLIH. Posłużono się modelem 220, jako 

wzorcowym (do 2,0kW), mieszczącym się w przykładowym module. Zestawienia i przedmiary nie były częścią 

opracowania. 

 

Pyt. nr 132 

Prosimy o informację jakiej grubości izolację przewodów wentylacyjnych należy przyjąć do wyceny oraz czy 

izolować kanały wywiewne wentylacyjne w pomieszczeniach biurowych i pozostałych. 



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 

 
 
 
 

 

4 
 

Odp. nr 132 

Zamawiający informuje, że w budynku kanały wentylacyjne z powietrzem nawiewnym i wywiewnym trafiającym 

na urządzenie służące do odzysku ciepła (również w pom. biurowych i pozostałych), prowadzone są w izolacji 

termicznej z wełny mineralnej grubości 30mm. 


