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Dotyczy postępowania nr 1/PN/2019 w sprawie wyboru Wykonawcy świadczącego usługi Nadzoru 

Inwestorskiego nad realizacją Zespołu budynków biurowo - usługowych „Marina Office” z garażem 

podziemnym, infrastruktura, zjazdami, placem miejskim, kolektorem elementami zagospodarowania 

terenu, z możliwością etapowania inwestycji przy ul. Hryniewickiego w Gdyni.  

 

W związku z ogłoszeniem ww. postępowania Zamawiający otrzymał następujące pytania od podmiotu potencjalnie 
zainteresowanego udziałem w postępowaniu: 

Pyt. nr 1 Do złożenia oferty wymagany jest zał. Nr 16 (do zał. nr 1a) tj. Wytyczne dla zaplecza biurowego na 

potrzeby Zamawiającego. Nie odnaleźliśmy go w materiałach przetargowych. Proszę o zamieszczenie. Jeśli to nie 

stanowi problemu, proszę również o przesłanie na moją skrzynkę mailową. 

Odp. nr 1 Zamawiający informuje, iż Wytyczne dla zaplecza biurowego na potrzeby Zamawiającego stanowią 

Załącznik nr 16 do Zapytania ofertowego nr 54/PN/2018 dotyczącego wyboru 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 

i zostanie udostępniony Wykonawcom zainteresowanym udziałem w postępowaniu 1/PN/2019 w sprawie wyboru 

Wykonawcy świadczącego usługi Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją Zespołu budynków biurowo -usługowych 

„Marina Office” z garażem podziemnym, infrastruktura, zjazdami, placem miejskim, kolektorem elementami 

zagospodarowania terenu, z możliwością etapowania inwestycji przy ul. Hryniewickiego w Gdyni wraz z innymi 

materiałami dodatkowymi oraz wybranymi formularzami w wersji edytowalnej po złożeniu Zobowiązania do 

zachowania poufności. 

 

Pyt. nr 2 Czy koszt uzyskania certyfikatu BREEAM leży po stronie wykonawcy czy zamawiającego (poza 

wynagrodzeniem za pracę asesora)? 

Odp. nr 2 Zamawiający wyjaśnia, iż koszty uzyskania certyfikacji są po stanie Nadzoru Inwestorskiego.  

 

Pyt. nr 3 Czy wykonawca ma uzyskać trzy certyfikaty czy jeden? 
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Odp. nr 3 Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z projektem umowy umowy w pkt. 1.8 Nadzór Inwestorski będzie 

zobowiązany do uzyskania certyfikatu BREEAM Final Certificate dla planowanej Inwestycji na poziomie co najmniej 

Exellent dla Budynków łącznie. Zamawiający potwierdza jeden certyfikat łącznie dla wszystkich budynków.  

 

Pyt. nr 4 Z racji faktu, iż uzyskanie certyfikatu jest obowiązkiem wykonawcy oraz rozpatrując fakt, iż oferent nie ma 

obecnie wpływu na kształt dokumentacji projektowej, prosimy o zwolnienie wykonawcy z odpowiedzialności za 

uzyskanie certyfikatu z przyczyn niezależnych od wykonawcy, w szczególności leżących po stronie opracowania 

projektowego. 

Odp. nr 4 Zamawiający informuje, że faza projektowa będzie zakończono Certyfikacją Interim. Z racji tego nie 

widzimy ryzyk związanych z opracowaniem dokumentacji nie zgodnej z certyfikacją.  

 

Pyt. nr 5 Czy wykonawca ma kalkulować dodatkowe osoby do oferty czy pozostać zgodnie z wytycznymi 

zlecającego nakładającymi obowiązek ustanowienie 6 stanowisk (inspektorów branży: 

budowlanej/sanitarnej/drogowej/teletechnicznej/elektrycznej i asesora BREEAM)? 

Odp. nr 5 Zamawiający w Załączniku nr 3 do Umowy określił zakres obowiązków Nadzoru Inwestorskiego. 

Wykonawca ma obowiązek określić potrzebną liczbę osób do wykonania zakresu usług.   

 

Pyt. nr 6 Czy wykonawca winien kalkulować zakup licencji programowania obsługującego dokumentację BIM? 

Odp. nr 6 Zamawiający wyjaśnia, iż zadaniem Nadzoru jest weryfikacji dokumentacji powykonawczej realizowanej 

przez Generalnego Wykonawcę w systemie BIM LOD 350, o ile zostanie zlecona Generalnemu Wykonawcy. 

Decyzja o zakupie  licencji jest po stronie oferenta.  

 

Pyt. nr 7 Czy w ramach Etapu I wykonawca zobligowany będzie do przygotowania przedmiarów i kosztorysów dla 

dokumentacji czy obowiązek ten będzie spoczywał na projektancie, a po stronie wykonawcy pozostanie weryfikacja 

przedmiarów i kosztorysów otrzymanych od PHN? 

Odp. nr 7 Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z pkt. 3.1 projektu Umowy po stronie Wykonawcy jest weryfikacja 

przedmiarów i tabel do wyceny na potrzeby prowadzonego ww. postępowania. 

 

Pyt. nr 8 Co zamawiający miał na myśli wskazując, iż prace projektowe i roboty budowlane, związane z aranżacją 

najemców będą wykonywane na podstawie odrębnego zlecenia? (prosimy o uszczegółowienie) 

Odp. nr 8 Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z Zapytaniem ofertowym przedmiotem zamówienia realizowanego w 

ramach Etapu II realizacji jest nadzór nad realizacją Budynku A wraz z wykonaniem łącznika z Budynkiem B, 

wykonanie instalacji docelowych w garażu pod budynkiem A i usunięcie zabezpieczeń, przegród tymczasowych 
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oraz wykonanie w całości lub w części Space Planów, Projektu Budowlanego Aranżacji Najemców i Projektu 

Wykonawczego Aranżacji Najemców w Budynku A oraz Aranżacje Najemców w Budynku A . 

 

Pyt. nr 9 Czy wykonawca będzie odpowiadał za koordynację najemców?  

Odp. nr 9 Zamawiający wyjaśnia, iż w zakresie Wykonawcy, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Umowy  jest pełnienie 

nadzoru technicznego  nad Aranżacjami oraz jest: między innymi: 

a) organizacji oraz prowadzenia narad koordynacyjnych na budowie z Generalnym Wykonawcą oraz 

Bezpośrednimi Wykonawcami 

b) udziału w negocjowaniu umów z Bezpośrednimi Wykonawcami, działającymi na zlecenie Inwestora, którzy 

będą zagospodarowywać Powierzchnię Aranżacji w Budynku A, w Budynku B i C, oraz nadzoru nad 

wykonaniem umów przez Bezpośrednich Wykonawców, w zakresie analogicznym do nadzoru nad 

wykonaniem Umowy o Generalne Wykonawstwo, 

c) udziału w spotkaniach z Najemcami, wsparcia Inwestora w zakresie technicznych aspektów umów z 

Najemcami,  

d) weryfikacji projektów wszystkich Aranżacji Najemców. 

 

Pyt. nr 10 Czy wykonawca winien kalkulować w ramach oferty koszty pracy prawnika np. na potrzeby stworzenia 

zapisów umownych dla wykonawców robót? 

Odp. nr 10 Zamawiający wyjaśnia, iż w Załączniku nr 3 do Umowy określił zakres obowiązków Nadzoru 

Inwestorskiego. Wykonawca ma obowiązek określić potrzebną liczbę osób do wykonania zakresu usług.   

 

Pyt. nr 11 Czy w ramach obowiązków wykonawcy znajdować się będzie weryfikacja dokumentacji właściwej dla 

aranżacji? 

Odp. nr 11 Zamawiający wyjaśnia, iż w Załączniku nr 3 podpunkt i  do Umowy określił zakres obowiązków Nadzoru 

Inwestorskiego. W zakresie wykonawcy jest weryfikacji projektów wszystkich Aranżacji Najemców. 

 

Pyt. nr 12 Proszę o informację czy istnieje możliwość przedłużenia terminu składania ofert. Niestety ze względu 

na duży zakres dokumentacji do przygotowania nie będziemy w stanie wziąć udziału w przedmiotowym 

postępowaniu. 

Odp. nr 12 Zamawiający informuje, iż nie planuje przesunięcia terminu składania ofert. 


