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Warszawa, 04 lutego 2019 roku 

Zestaw odpowiedzi nr 5 

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 55 

Prosimy o wyjaśnienie jaki sufit należy wycenić w holach wejściowych. Wg. opisu technicznego dla holi głównych 

podano dwa rodzaje sufitów – sufit Akustyczny monolityczny oraz Sufit listwowy otwarty z paneli drewnianych. 

Wg. rysunku „hall wejściowy – sufity” są podane następujące rodzaje: „S01 – sufit g-k podwieszany” oraz „S02 – 

sufit mineralny z montowanymi do niego elementami dekoracyjnymi”. Nadmienię, że sufit oznaczony S01 

występuje również w innych pomieszczeniach na parterze wg. rysunku „hall wejściowy – sufity”. Co należy 

rozumieć przez określenie „sufit mineralny z montowanymi do niego elementami dekoracyjnymi”? 

Odp. nr 55 

Zamawiający informuje, że w holach wejściowych należy wycenić SUFIT WEWNĘTRZNY BAFFLE BU HUNTER 

DOUGLAS, Baffle Aluminiowe 20x80 przerwa 60mm. Ten sam sufit zaprojektowano w holach windowych na 

wszystkich piętrach. 

 

Pyt. nr 56 

Zgodnie z tabelami do wypełnienia przez Generalnego Wykonawcę w punkcie zagospodarowanie terenu dla 

budynków, dróg oraz placu należy wykonać system napowietrzający oraz system nawadniający. Prosimy o 

podanie wytycznych, zakresu oraz systemu jaki należy przyjąć do wyceny. 

Odp. nr 56 

Zamawiający informuje, że na tym etapie należy wycenić na podstawie udostępnionej dokumentacji, 

Uszczegółowienie zakresu zostanie przekazane wraz z projektem wykonawczym na późniejszym etapie. 
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Pyt. nr 57 

Prosimy o informacje, w którym miejscu w tabeli należy wycenić: 

- sieci i przyłącza wod-kan dla placu miejskiego, 

- sieci i przyłącza wod-kan dla dróg wraz z infrastrukturą, 

- kolektor deszczowy? 

Odp. nr 57 

Zamawiający informuje, że:  

- sieci i przyłącza wod-kan dla placu miejskiego - należy wycenić w arkuszu niewymienione instalacje + sieci 

sanitarne (Proszę o opis dotyczy placu miejskiego)  

- sieci i przyłącza wod-kan dla dróg wraz z infrastrukturą - należy wycenić w arkuszu niewymienione instalacje + 

sieci sanitarne (Proszę o opis dróg)  

- kolektor deszczowy - należy wycenić w arkuszu  niewymienione instalacje + sieci sanitarne (Proszę o opis 

dotyczy kolektora). 

 

Pyt. nr 58 

Prosimy o informacje, czy w zakresie Generalnego Wykonawcy jest budowa sieci kanalizacji deszczowej 

odwadniającej teren zielony wzdłuż ulicy Waszyngtona. Jeżeli tak to prosimy o udostępnienie dokumentacji na 

ten zakres (profile kanalizacyjne, rzędne itd.). 

Odp. nr 58 

Zamawiający informuje, że nie jest zakładana budowa kanalizacji deszczowej w zakresie terenu zielonego 

i chodnika wzdłuż ul. Waszyngtona. Odprowadzenie wody z chodnika uzgodniono z ZDiZ na teren zielony. 

 

Pyt. nr 59 

Prosimy o potwierdzenie, że dostawa i montaż  węzła cieplnego jest w zakresie przedsiębiorstwa OPEC a poza 

zakresem GW? 

Odp. nr 59 

Zamawiający informuje, że wg. założeń dostawa i montaż głównych elementów węzła cieplnego będzie 

w zakresie OPEC. Zamawiający zwraca uwagę na punkty styku pokazane w dokumentacji. 

 

Pyt. nr 60 

Prosimy o potwierdzenie że dostawa i montaż wszystkich urządzeń i elementów instalacji na jakie składa się 

węzeł cieplny - zgodnie ze schematem ideowym węzła w PB rys. pt. 
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"PR207_X_BP_MH_XX_70010_00_SCHEMAT WĘZŁA CIEPLNEGO DLA BUDYNKU" - jest po stronie 

przedsiębiorstwa OPEC, a poza zakresem GW? 

Odp. nr 60 

Zamawiający informuje, że po stronie GW będzie przygotowanie pomieszczenia węzła zgodnie z wytycznymi 

OPEC oraz wykonanie "elementów budynkowych" węzła cieplnego. Po stronie GW będzie np. wykonanie 

wentylacji, odwodnienia,  pomierzenia, doprowadzenia mediów, wykonanie rozdzielaczy c.o., ct, podejść zimnej 

wody, cw i cyrkulacji, wyprowadzeń instalacji z pomieszczania węzła, montaż liczników ciepła budynkowych itp. 

Schemat zawiera elementy OPEC oraz GW. 

 

Pyt. nr 61 

Prosimy o potwierdzenie, że uzyskanie pozwolenia na budowę i stosowne uzgodnienia na realizację: budynków, 

na usunięcie kolizji i realizację kolektora deszczowego, na budowę i przebudowy sieci i przyłączy są w Zakresie 

Zamawiającego. 

Odp. nr 61 

Zamawiający informuje, że uzyskanie pozwolenia na budowę i stosowne uzgodnienia na realizację: budynków, 

na usunięcie kolizji i realizację kolektora deszczowego, na budowę i przebudowy sieci i przyłączy są w Zakresie 

Zamawiającego. 

 

Pyt. nr 62 

Prosimy o informację w czyim zakresie są projekty i uzgodnienia na przyłącza cieplne, węzeł cieplny i sieci 

cieplne dla projektowanych budynków oraz na sieci cieplne planowane do przebudowy z uwagi na kolizję 

z planowaną infrastrukturą. 

Odp. nr 62 

Zamawiający informuje, że projekty przyłącza s.c. oraz węzła cieplnego wykonuje OPEC. 

 

Pyt. nr 63 

Prosimy o potwierdzenie, że Projekt Wykonawczy dla budynków, dróg i kolektora deszczowego, placu miejskiego 

oraz dokumentacji udostępnionej przez Zamawiającego, której zestawienie stanowi Załącznik nr 1 do Zapytania 

ofertowego są w zakresie Zamawiającego? 

Odp. nr 63 

Zamawiający informuje, że projekty wykonawcze są po stronie Zamawiającego za wyjątkiem ścian szczelinowych 

i odwodnienia terenu w zakresie budynku i kolektora. 
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Pyt. nr 64 

Prosimy o określenie czy w ofercie ująć klapy p.poż. z siłownikami? Jeżeli tak to wyposażone w siłownik  24V czy 

230V? 

Odp. nr 64 

Zamawiający informuje, że dla klap p.poż. przewidziane jest wyposażenie w siłowniki 24V (zarówno klapy 

odcinające jak i na systemach pożarowych). 

 

Pyt. nr 65 

Prosimy o podanie parametrów pracy i doboru kurtyn powietrznych oraz preferowanych typów i marek 

referencyjnych kurtyn powietrznych jakie należy ująć w ofercie. 

Odp. nr 65 

Zamawiający informuje, że po stronie GW będą kurtyny w holach wejściowych do budynków (stojące i wiszące). 

Typy zostaną określone w projekcie wykonawczym i przekazane na późniejszym etapie. 


