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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 18 

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 133 

Prosimy o informację jakiego typu kanały elastyczne należy przyjąć do wyceny aranżacji Najemców. 

Odp. nr 133 

Zamawiający informuje, że należy do wyceny aranżacji Najemców należy przyjąć kanały elastyczne aluminiowe. 

 

Pyt. nr 134 

Prosimy o informację jakich tłumików dotyczy pozycja „Tłumiki akustyczne” w tabeli przedmiarowej. Prosimy 

o podanie wymiarów i zestawienia tłumików, które mają być ujęte w tej pozycji. 

Odp. nr 134 

Zamawiający informuje, że pozycja „Tłumiki akustyczne” w tabeli przedmiarowej dotyczy tłumików wentylacyjnych 

prostokątnych Trox typu MSA200, okrągłych Trox typu CS. Zestawienie będzie częścią projektu wykonawczego. 

 

Pyt. nr 135 

Na schematach koncepcji wielobranżowej przewidziane jest ogrzewanie klatek schodowych grzejnikami, czego 

nie ma na schematach w projekcie budowlanym. Prosimy o informację jakie ogrzewanie przewidziane jest na 

klatkach schodowych? 

Odp. nr 135 

Zamawiający informuje, że klatki schodowe będą ogrzewane grzejnikami zlokalizowanymi na -1 i na parterze 

grzejnikami typu V, PLAN, malowanymi na RAL poza standardem kolorystycznym. 
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Pyt. nr 136 

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie ze schematami instalacji PB i koncepcji wielobranżowej, nie przewiduje się 

na odejściach od pionów instalacji grzewczo-chłodniczej liczników ciepła, chłodu i wody dla poszczególnych 

najemców. Jeżeli przewiduje się opomiarowanie chłodu i ciepła i wody to prosimy o informację czy ma być ujęte 

w zakresie S&C czy w zakresie aranżacji najemców? 

Odp. nr 136 

Zamawiający informuje, że wszyscy najemcy na parterze w miejscu przyłączenia będą musieli mieć 

zamontowane liczniki ciepła i chłodu. Liczniki należy ująć w Aranżacji. 

 

Pyt. nr 137 

Prosimy o informację czy wentylator wywiewny z garażu o wydatku 14 000m3/h ma być ujęty w ofercie? 

(wentylatora brakuje w zestawieniu wentylatorów dołączonym w opisie projektu budowlanego PB) 

Odp. nr 137 

Zamawiający informuje, że jest to wydatek z jakim pracuje wentylator oddymiajacy w trybie bytowym 

(przewietrzanie garażu), a nie osobne urządzenie. 

 

Pyt. nr 138 

Prosimy o udostępnienie kart doborowych zaprojektowanych urządzeń wentylacji i klimatyzacji. 

Odp. nr 138 

Zamawiający informuje, że będzie to część opracowania projektu wykonawczego, który zostanie przekazany na 

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

 

Pyt. nr 139 

Prosimy o udostępnienie zestawień kanałów wentylacyjnych i armatury wentylacyjnej. 

Odp. nr 139 

Będzie to część opracowania projektu wykonawczego, który zostanie przekazany na późniejszym etapie. Na 

obecnym etapie należy wycenić na podstawie przekazanej dokumentacji. 

 

Pyt. nr 140 

Prosimy o potwierdzenie, że wykończenie ścian w łazienkach dla Aranżacji należy wycenić wg. uzupełnionego 

rysunku „ARANŻACJA WC PRZY PIONIE A01”, gdzie na ścianach są płytki gresowe i tapeta winylowa, a nie wg. 

tabeli Zamawiającego, gdzie podano wykończenie ścian toalet – płytki ścienne  układane do wys. 2m. 
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Odp. nr 140 

Zamawiający informuje, wykończenie ścian w łazienkach dla Aranżacji należy wycenić wg. uzupełnionego 

rysunku „ARANŻACJA WC PRZY PIONIE A01”; w S&C należy uwzględnić łazienki w częściach wspólnych na 

kondygnacji -1, na parterach oraz dla niepełnosprawnych na każdym piętrze. 

 

Pyt. nr 141 

Prosimy o podanie z czego ma być wykonany i jakie są warstwy podbudowy dot. „Chodnika wzmocnionego 

pełniącego funkcje drogi pożarowej”. 

Odp. nr 141 

Zamawiający informuje, że funkcję drogi pożarowej pełnić będzie nawierzchnia trawiasta. 

 

Pyt. nr 142 

Z jakiego materiału należy wycenić faktury informacyjne ułatwiające poruszanie się osobom niepełnosprawnym 

na ul. Płażyńskiego? 

Odp. nr 142 

Zamawiający informuje, że faktury powinny być betonowe (dodatkowo muszą być zgodne ze Standardami 

dostępności dla miasta Gdyni- zał.). Szczegóły zostaną podane w projekcie wykonawczym, który zostanie 

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


