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                   Warszawa, 25 stycznia 2019 roku 

Zestaw odpowiedzi nr 1 

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 1 

Prosimy o potwierdzenie, że w  zakresie Zamawiającego a nie Generalnego Wykonawcy jest demontaż obiektów 

oznaczonych na planie w projekcie rozbiórek (plik oznaczony „Dalmor_A3” ) numerem 48, 53,73,56,57. Obiekty 

pokazane są na planie, brak ich natomiast w zakresie  GW . 

Odp. nr 1 

Zamawiający informuje, iż rozbiórka budynków o numerach  60, 117, 46, 48, 58, 59, 52, 50/54, 51 jest w zakresie 

Generalnego Wykonawcy. Budynki 53, 73, 56, 57 zostały już rozebrane. 

 

Pyt. nr 2  

Czy w zakres wyceny Shell&Core wchodzi wykonanie na poziomie +1 tylko wykończenia holi wejściowych i holi 

windowych ? Jeżeli tak, to prosimy o udostępnienie projektu aranżacji tych powierzchni wg którego należy 

wycenić roboty ( np. w opisie podano na ścianach kilka rodzajów wykończenia). 

Odp. nr 2 

Zamawiający informuje, że w zakresie Shell & Core należy uwzględnić wykończenie holi wejściowych i holi 

windowych na każdym piętrze. Na tym etapie zakres należy wycenić wg przekazanej dokumentacji. W przypadku 

rozbieżności w dokumentacji prosimy o przesłanie szczegółowych pytań,  

Kompletny projekt wykonawczy zostanie przekazany w Etapie II postępowania. 

 

Pyt. nr 3 

Prosimy o podanie jakie pomieszczenia na poziomie +1 należy ująć w robotach wykończeniowych 

i instalacyjnych .  
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Odp. nr 3 

Zamawiający wyjaśnia, iż na poziomie +1 przy robotach wykończeniowych należy ująć wszystkie pomieszczenia 

nie oznaczone jako powierzchnia najmu. 

Na poziomie +1 przy robotach instalacyjnych należy ująć wszystkie pomieszczenia nie oznaczone jako 

powierzchnia najmu. 

 

Pyt. nr 4 

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie wyceny jest wykonanie wykończenia i robót instalacyjnych we wszystkich 

pomieszczeniach kondygnacji -1. 

Odp. nr 4 

Zamawiający potwierdza, iż w wyceny wchodzi wykonanie wykończenia i robót instalacyjnych we wszystkich 

pomieszczeniach kondygnacji -1. 

 

Pyt. nr 5 

Prosimy o potwierdzenie, że w zakres wyceny Shell&Core nie wchodzi wykonanie toalet (wg Zapytania 

wyłączone  z zakresu, wg tabel Zamawiającego w zakresie). 

Odp. nr 5 

Zamawiający wyjaśnia, iż w zakres Shell&Core nie wchodzą toalety na powierzchnia najmu. Należy ująć 

w wycenie toalety wspólne zlokalizowane na parterze, na kondygnacji -1 oraz toalety dla niepełnosprawnych 

zlokalizowane w trzonach. 

 

Pyt. nr 6 

Prosimy o podanie ilości zbrojenia jakie należy przyjąć do wyceny dla elementów żelbetowych. 

Odp. nr 6 

Zamawiający zaleca aby na obecnym etapie przyjąć następujące ilości: 1. stropy: stal sprężająca 12.5 kg/m3, stal 

pasywna 72 kg/m3; belki obwodowe 100 kg/m3; ściany 100 kg/m3; słupy 200 kg/m3; płyta fundamentowa 100 

kg/m3, przegłębienia płyty fundamentowej 200 kg/m3. Wskaźniki stali zostaną podane w projekcie 

wykonawczym.   

 

Pyt. nr 7 

Prosimy o udostępnienie przekroju przez budynek B, udostępnione przekroje A-A i B-B pomijają budynek B. 

Odp. nr 7 

Zamawiający przekazuje w załączeniu roboczy przekrój.  
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Pyt. nr 8 

Prosimy o udostępnienie zestawienia fasad aluminiowych i stolarki drzwiowej. 

Odp. nr 8 

Zamawiający informuje, że na tym etapie należy oprzeć wycenę na przekazanej dokumentacji: koncepcji 

architektonicznej, wielobranżowej i budowalnej.  Szczegółowe zestawienie zostaną przekazane wraz z projektem 

wykonawczym na kolejnym Etapie postępowania. 

 

Pyt. nr 9 

Prosimy o  potwierdzenie, że elementy poziome elewacji  pokazane  na przekroju A-A  należy przyjąć jako 

elementy prefabrykowane z betonu cienkościennego FGRC. Czy mają to być gotowe kształtki czy obudowa 

z  płyt betonowych cienkościennych ? 

Odp. nr 9 

Zamawiający wyjaśnia, element fasady wykonany z prefabrykowanych elementów betonowych cienkościennych 

(FGRC) Beton impregnowany w masie i powierzchniowo w załączeniu plik ze wstępną specyfikacją.  

 

Pyt. nr 10 

Czy elementy przeszklone nieprzezierne emaliowane występują tylko na kondygnacji +6? Czy na niższych 

kondygnacjach należy przyjmować analogicznie? 

Odp. nr 10 

Zamawiający wyjaśnia, iż na niższych kondygnacja występują elementy nieprzezierne typu "shadow box". 

 

Pyt. nr 11 

Prosimy o podanie jakie podłoża pod posadzki oraz wykończenie posadzek należy przyjąć w strefach urządzeń 

technicznych na dachu wydzielonych lekkimi ścianami z płyt warstwowych? 

Odp. nr 11 

Zamawiający wyjaśnia, iż należy przyjąć styropian 16cm, folia budowlana, płyta betonowa 6cm. 

 

Pyt. nr 12 

Prosimy o podanie co należy przyjąć jako poszycie dachu w strefach urządzeń technicznych na dachu  np. 

blacha trapezowa czy może płyta warstwowa ? Prośmy o podanie parametrów materiałów pokryciowych. 

Odp. nr 12 

Zamawiający wyjaśnia, iż należy przyjąć dach obudowy urządzeń technicznych z płyty warstwowej dachowej 

11cm dla lambda 0.034W/mK. 
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Pyt. nr 13 

Prosimy o potwierdzenie, że ściany zewnętrzne w patiach budynków na poziomie +5 mają być szklane. 

Odp. nr 13  

Zamawiający potwierdza, iż ściany zewnętrzne w patiach budynków na poziomie +5 są szklane. 

 

Pyt. nr 14 

Jaki układ warstw dachowych i jaką nawierzchnię należy przyjąć w patiach na poziomie +5 wokoło dachów 

szklanych? 

Odp. nr 14 

Zamawiający wyjaśnia, iż należy przyjąć od góry: deski z drewna ipe w systemie dry deck, geowłóknina, 

polistyren ekstrudowany 16cm hydroizolacja. 

 

Pyt nr 15 

Prosimy o podanie jakie warstwy dachu należy przyjąć w budynku toalet (brak informacji na rysunku „Toaleta na 

placu” TR207_X_U1_OT_00_10020_0). 

Odp. nr 15 

Zamawiający wyjaśnia, iż informacja jest przedstawiona na rysunku. Płyta warstwowa dachowa 10cm, sufit 

podwieszony gk. 

 

Pyt. nr 16 

Czy w zakresie wyceny są meble i  wyposażenie ujęte w elemencie 6.10 kosztorysu PB – pozycje 491-506 

Prosimy o udostępnienie specyfikacji/ wymagań dot. podanych elementów. 

Odp. nr 16 

Zamawiający potwierdza, iż w zakresie wyceny są meble i  wyposażenie ujęte w elemencie 6.10 kosztorysu PB – 

pozycje 491-506. Specyfikacje/wymagania są w trakcie opracowania, i zostaną przekazane wraz z projektem 

wykonawczym. 

 

Pyt. nr 17 

Czy w zakres wyceny wchodzi umeblowanie stałe (lady recepcyjne, rolety okienne, zabudowy meblowe, szafki, 

blaty pod umywalki, siedziska stałe) i ruchome wymienione w pliku podającym firmy referencyjne? Czy ma być to 

ujęte w zakresie Shell&Core, czy w Aranżacjach? 
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Odp. nr 17 

Zamawiający potwierdza, iż w zakresie wyceny Shell& Core należy uwzględnić całe wyposażenie w częściach 

wspólnych i ogólnodostępnych między innymi: lady recepcyjne, zabudowy meblowe, szafki, blaty pod umywalki 

oraz siedziska stałe. Rolety na powierzchniach najmu należy uwzględnić w zakresie Aranżacji. 

 

Pyt. nr 18 

Prosimy o potwierdzenie , że wycena Aranżacji obejmuje również wykonanie aranżacji toalet . 

Odp. nr 18 

Zamawiający potwierdza, iż w zakresie Aranżacji należy uwzględnić łazienki na piętrach /poza trzonem/. W 

zakresie Shell&Core są toalety dla niepełnosprawnych w ramach kondygnacji biurowych, wszystkie 

pomieszczenia sanitarne w obrębie holi wejściowych na parterze oraz wszystkie pomieszczenia sanitarne w 

obrębie garażu podziemnego. 

 

Pyt. nr 19 

Prosimy  o udostępnienie rysunków obudów trójkątnych (w rzucie) na placu nad garażem podziemnym. Z czego 

należy wykonać te obudowy? 

Odp. nr 19 

Zamawiający przekazuje w załączeniu rysunek 10020. 

 

Pyt. nr 20 

Prosimy o potwierdzenie, że koszty administracyjne związane z wycinką zieleni będą po stronie Zamawiającego.  

Odp. nr 20 

Zamawiający informuje, ze koszty administracyjne związane z wycinką zieleni są po stronie Zamawiającego.  

Pyt. nr 21 

Czy w wycenie należy uwzględnić rolety wewnętrzne na wszystkich przeszkleniach kondygnacji od +1 do +5 ? 

Jeżeli nie, to prosimy o wskazanie miejsc występowania rolet wewnętrznych? 

Odp. nr 21 

Zamawiający informuje, że rolety wewnętrzne nie należy uwzględniać w zakresie S & C ale  należy wycenić w  

zakresie wyceny dla Aranżacji.  

Pyt. nr 22 a. 

Jakie są wymogi BIM wobec projektu od Zamawiającego (chodzi o dokumenty EIR) ? 
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Odp. 22 a.  

Zamawiający wyjaśnia, iż na tym etapie Wykonawca powinien uwzględnić w ofercie szczegółowość LOD350. 

Zakres będzie przedmiotem dalszych rozmów. 

 

Pyt. nr 22 b. 

Jakie cele stawia Zamawiający wobec używania modeli powykonawczego BIM oraz jakie są zasady stworzenia 

i przekazania modelu ? 

Odp. 22 b.   

Zamawiający informuję, iż celem modelu jest wykorzystywanie zgormadzonych informacji na etapie zarządzania 

budynkiem. Zakres i zasady tworzenia będą przedmiotem dalszych rozmów.    

 

Pyt. nr 22 c. 

Zamawiający oczekuje wyznaczenia przez GW koordynatora BIM. Czy zamawiający ma przygotowany zakres 

i obowiązki jakie kładzie na BIM koordynatora ? Co z BIM Managerem ? 

Odp. 22 c.   

Zamawiający wyjaśnia, iż zakres i obowiązki BIM koordynatora będą przedmiotem dalszych rozmów. 

 

Pyt. nr 22 d. 

Co z dokumentem BEP (BIM Execution Plan) ? Kto ma go przygotować ? 

Odp. 22 d.   

Zamawiający zakłada, że BEP zostanie przygotowany przez Wykonawcę w uzgodnienie z Zamawiającym. 

Dokument BEP będzie przedmiotem dalszych rozmów. 

 

Pyt. nr 22 e. 

W jakiś sposób Zamawiający chce realizować obieg dokumentów i informacji związanych z modelem BIM?  

Odp. 22 e. 

Zamawiający rozważa wspólną platformę. Zakres będzie przedmiotem dalszych rozmów. 

 

Pyt. nr 22 f. 

Czy Zamawiający oczekuje przygotowania modelu w konkretnym formacie danych? 

Odp. 22 f. 

Zamawiający wyjaśnia, iż format danych będzie przedmiotem późniejszych negocjacji.  
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Pyt. nr 22 g. 

Czy technologia BIM ma być wykorzystana tylko do stworzenia modelu końcowego – powykonawczego, czy 

także na budowie do planowania ,realizacji harmonogramu, wyszukiwania i rozwiązywania kolizji ? 

Odp. 22 g. 

Zamawiający wyjaśnia, iż przedmiotem zamówienia jest przekazanie dokumentacji powykonawczej w wersji BIM, 

która ma posłużyć do zarządzania inwestycja w trakcie eksploatacji. Wykonawca może wykorzystywać model do 

koordynacji, planowania  oraz wyszukiwanie kolizji. 


