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Zestaw odpowiedzi nr 4 

Pytania i odpowiedzi są numerowane w sposób ciągły w kolejności w jakiej są przesyłane do Zamawiającego. 

 

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 18  

W jakiej wersji BREEAM będą certyfikowane budynki? Czy Inwestycja została zarejestrowana w systemie 

BREEAM? Proszę o potwierdzenie czy w systemie 2013 czy 2016? 

Odp. nr 18 

Zamawiający informuje, iż Inwestycja została zarejestrowana i jest certyfikowana w systemie BREEAM 

International New Construction 2016. 

 

Pyt. nr 19 

Na jakim poziomie certyfikacji będzie realizowany Interim Certificate, i czy leży on w zakresie realizacji 

Wykonawcy oraz jego odpowiedzialności? 

Odp. nr 19  

Zamawiający informuje, iż Certyfikat Interim będzie realizowany na poziom Very Good. Uzyskanie go nie należy 

do zakresu Generalnego Wykonawcy. Uzyskanie Certyfikatu leży po stronie Nadzoru Inwestorskiego. W zakresie 

należącym do Wykonawcy (GW) jest przekazanie dowodów na spełnianie wymagań poszczególnych kredytów 

certyfikacji na etapie wykonawczym zgodnie z listą wymaganej dokumentacji dowodowej zawartej w 

szczegółowych wytycznych dla Wykonawcy, zawartych w materiałach określonych w Załączniku nr 1 do 

Zapytania ofertowego oraz ponowne przygotowanie dokumentacji dowodowej w przypadku znaczących zmian 

projektowych mających wpływ na możliwość uzyskania zakładanych kredytów BREEAM. Zamawiający 

dopuszcza zmiany w liście kredytów, o które projekt będzie ubiegał się podczas składania wniosku o certyfikat 

Final pod warunkiem, że wynik certyfikacji nie będzie gorszy od wyniku uzyskanego na etapie Interim. W zakresie 
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Wykonawcy jest przeprowadzenie próby szczelności budynków A, B i C (oddzielnie) pod względem 

przepuszczalności powietrznej.  

 

Pyt. nr 20 

Czy oferta Wykonawcy winna uwzględniać formalne i administracyjne koszty względem BRE dla całego procesu 

certyfikacji i stosownych opłat zarówno dla fazy Design Stage (Interim Certificate) jak i dla fazy Post Construction 

Stage (Final Certificate)? 

Odp. nr 20  

Zamawiający informuje, iż  wszystkie koszty i opłaty dla całego procesu certyfikacji należy uwzględnić w ofercie 

na Nadzór Inwestorski.  

 

Pyt. nr 21 

W załączniku 1 znajduje się informacja w zakresie punktu 2.3.2 o tym, że Wykonawca będzie egzekwował 

poprawki od Projektanta, przy czym mając na uwadze, że w fazie budowlanej zazwyczaj jest tak że Generalny 

Wykonawca (GW) dokonuje zmian i wprowadza technologie zamienne – czy w związku z tym weryfikacja 

i analizy związane z procesem BREEAM będą powtarzane a koszt ich powtórzenia spoczywa na Projektancie, 

Inwestorze czy GW? 

Odp. nr 21  

Zamawiający informuje, iż w przypadku wprowadzania technologii zamiennych Generalny Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za ich zgodność z wymaganiami BREEAM.  

 

Pyt. nr 22 

Realizacji jakich analiz i dla jakich faz procesu BREEAM oczekuje Inwestor od Wykonawcy? 

Odp. nr 22  

Zamawiający informuje, iż Generalny Wykonawca będzie odpowiedzialny za przeprowadzenie następujących 

analiz: 

� Hea 05 Acoustic performance – pomiary akustyczne wewnętrzne; 

� Pol 05 Reduction of noise pollution - pomiary akustyczne zewnętrzne. 

�  

Pyt. nr 23 

W Załącznik 1 znajduje się punkt 3.1 (c) oceny proponowanych przez oferentów materiałów zamiennych, 

w odniesieniu do procesu BREEAM zdarzyć się może że decyzją Inwestora, Projektanta lub GW wprowadzone 

zostaną zmiany, kto będzie odpowiedzialny za koszt zmian i ich zgodność z procesem BREEAM? 
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Odp. nr 23  

Zamawiający informuje, iż w przypadku wprowadzania technologii zamiennych Generalny Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za ich zgodność z wymaganiami BREEAM.  W przypadku wniosku GW o zmianę materiałów, GW 

będzie odpowiedzialny za przeprowadzenie ponownej analizy i weryfikacji pod kątem zgodności z procesem 

BREEAM. 

 

Pyt. nr 24 

Czy dla fazy PCS BREEAM będzie ten sam projektant główny? Kto będzie w fazie PCS autorem dokumentacji 

wykonawczej i powykonawczej projektant główny czy może GW? 

Odp. nr 24 

Zamawiający informuje, iż za dokumentację wykonawczą jest odpowiedzialne biuro projektowe SAMI Architekci. 

Projekt wykonawczy jest weryfikowany przez Asesora. Za dokumentację powykonawczą będzie odpowiedzialny 

GW.  

 

Pyt. nr 25 

W pliku pdf o nazwie ZESTAW ODPOWIEDZI nr 2 pkt dotyczy pytania 4/odpowiedzi 4: certyfikat Interim 

wskazuje jako forma przejściowa model procesu certyfikacji a wszystkie kolejne decyzje Inwestora, Projektanta 

lub GW mogą zmienić poziom certyfikacji z Interim Certificate - i tu pytanie jak Inwestor zamierza zarządzać tym 

ryzykiem np. dokonać decyzji, że projekt nie będzie zmieniany i modyfikowany i będzie utrzymany w 100% 

w odniesieniu do tego jaki był w etapie Interim Certificate? 

Odp. nr 25  

Zamawiający informuje, iż aktualnie trwa uzyskiwanie certyfikatu Interim na poziomie very good. Na etapie 

realizacji za uzyskanie certyfikatu będzie odpowiedzialny Nadzór Inwestorski. Po stronie NI będzie konieczność 

zatrudnienia Asesora. Wykonawca  (GW) zobowiązany jest zapewnić osobę posiadającą odpowiednie 

doświadczenie zawodowe, odpowiedzialną za prowadzenie, zbieranie i udokumentowanie wszystkich kredytów 

zgodnie z załączonymi wytycznymi BREEAM dla Wykonawcy. W zakresie należącym do Wykonawcy (GW)  jest 

przekazanie dowodów na spełnianie wymagań poszczególnych kredytów certyfikacji na etapie wykonawczym 

zgodnie z listą wymaganej dokumentacji dowodowej zawartej w szczegółowych wytycznych dla Wykonawcy, 

zawartych w materiałach określonych w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego oraz ponowne przygotowanie 

dokumentacji dowodowej w przypadku znaczących zmian projektowych mających wpływ na możliwość 

uzyskania zakładanych kredytów BREEAM. Zamawiający dopuszcza zmiany w liście kredytów, o które projekt 

będzie ubiegał się podczas składania wniosku o certyfikat Final pod warunkiem, że wynik certyfikacji nie będzie 
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gorszy od wyniku uzyskanego na etapie Interim. W zakresie Wykonawcy (GW)  jest przeprowadzenie próby 

szczelności budynków A, B i C (oddzielnie) pod względem przepuszczalności powietrznej.  

 

Pyt. nr 26 

Z niektórych dokumentów Inwestora wynika sprzeczność, widać w niektórych stwierdzeniach, że Wykonawca 

będzie realizował pełny proces asesora BREEAM z kolei z innych wynika ze jedynie dla fazy PCS, proszę 

o jednoznaczne opisanie i potwierdzenie operacyjnej, formalnej i kontraktowej odpowiedzialności Wykonawcy za 

proces BREEAM. Czy Wykonawca ma być asesorem BREEAM i prowadzić formalnie cały proces z BRE? 

Odp. nr 26  

Zamawiający informuje, iż Generalny Wykonawca będzie odpowiedzialny za realizację inwestycji zgodnie z 

wymaganiami BREEAM. Zakres Generalnego Wykonawcy nie obejmuje zatrudnienia Assessora BREEAM. To 

Nadzór Inwestorski będzie odpowiedzialny na uzyskanie certyfikatu BREEAM.  

 

Pyt. nr 27 

Czy wszystkie dokumenty dla projektu w tym cała powiązana dokumentacja dla fazy Interim oraz wszystkie 

kompletne dowody dla BREEAM dla tej fazy (Design Stage), w tym także analizy oraz pełne raporty/opracowania 

wymagane przez proces BREEAM będą w pełni dostępne dla Wykonawcy?  

Odp. nr 27  

Zamawiający informuje, iż wszelka dokumentacja projektowa oraz wykonane na potrzeby BREEAM raporty 

z analiz dodatkowych będą udostępnione Generalnemu Wykonawcy oraz Nadzorowi Inwestorskim. 

 

Pyt. nr 28 

Dotyczy Załącznik 1 punkt 2.3.2 podpunkt (f) dostarczenie Inwestorowi certyfikatu BREEAM Interim Certificate 

oraz BREEAM Final: czy oznacza to że formalnym Asesorem BREEAM dla fazy Design Stage oraz PCS będzie 

Wykonawca czy inna strona? Proszę o wskazanie struktury odpowiedzialności dla obydwu faz certyfikacji 

BREEAM zarówno ze względów zarządzania projektem jak i formalnej reprezentacji wobec procesu. 

Odp. nr 28 

Zamawiający informuje, iż Generalny Wykonawca będzie odpowiedzialny za realizację inwestycji zgodnie 

z wymaganiami BREEAM i uzyskanie poziomu Very Good. Zakres Generalnego Wykonawcy nie obejmuje 

zatrudnienia Assessora BREEAM. Uzyskanie certyfikaty Interim nie leży w zakresie Generalnego Wykonawcy 

i stanowi zakres leżący po stronie NI. 
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Pyt. nr 29 

Czy certyfikacja BREEAM ma objąć także aspekt aranżacji, komercjalizacji i wyposażenia projektowanych 

przestrzeni dla najemców? 

Odp. nr 29 

Zamawiający informuje, iż certyfikacja BREEAM obejmuje tylko zakres S&C. 

 

Pyt. nr 30 

Czy Inwestycja uzyskała certyfikat Interim? Ewentualnie czy Inwestor swoim staraniem jest aktualnie w trakcie 

certyfikacji Interim z zamiarem uzyskania certyfikatu Design Stage na poziomie Excellent? 

Odp. nr 30 

Zamawiający informuje, iż Inwestycja aktualnie jest w trakcie uzyskiwania certyfikatu Interim na poziomie Very 

Good oraz Inwestor nie wyklucza możliwości późniejszej certyfikacji Design Stage. 

 

Pyt. nr 31 

Czy Inwestor jest w posiadaniu raportu wstępnej oceny BREEAM (tzw. BREEAM Pre-Assessment) i może go 

udostępnić oferentom? 

Odp. nr 31 

Zamawiający informuje, iż na obecnym etapie może udostępnić tabelę z zestawieniem kryteriów BREEAM, 

o które ubiega się Inwestycja (tabela w załączeniu). 

 

Pyt. nr 32 

Czy Inwestor wykonał wymagane przez BREEAM działania na etapie koncepcji: 

a) Raport zintegrowanego projektowania (MAN01)? 

b) Analizę Life Cycle Cost (LCC – MAN02)? 

c) Raport akustyka (HEA05)? 

d) Analizę źródeł niskowęglowych (ENE04)? 

e) Travel Plan (TRA05)? 

f) Analizę zmiany klimatu (WST05)? 

g) Analizę funkcjonalną (WST06)? 

h) Raport z rekomendacjami ekologa (LE04)? 

Prosimy o udzielenie osobnej odpowiedzi dla każdego z powyższych podpunktów a-h. 
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Odp. nr 32 

Zamawiający informuje, iż wykonał wymagane przez BREEAM działania na etapie projektowym analizy zgodnie z 

tabelą wskazująca kryteria, o które ubiega się inwestycja. 

 


