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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, 04 lutego 2019 roku 

Zestaw odpowiedzi nr 7 

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 70 

Prosimy o potwierdzenie, że rodzaje wykończenia ścian w holach głównych na parterze należy wycenić zgodnie z 

oznaczeniami na rzucie kondygnacji +1, a nie wg. rysunku PR207_X_MB_A_XX_70040_ Projekt wnętrz Hall 

główny, Hall windowy. Nadmienię, że powyższy rysunek wskazuje na wykończenie typu jasny beton, ciemny 

beton, natomiast wg. oznaczeń poszczególnych ścian na rzucie parteru są szkło, spieki kwarcowe. 

Odp. nr 70 

Zamawiający informuje, że Hol windowy na wszystkich kondygnacjach wykończony jest szkłem z nadrukiem typu 

Lacobel. 

 

Pyt. nr 71 

Prosimy o wyjaśnienie jakim materiałem mają być pokryte słupy podtrzymujące nadwieszony strop na poziomie 

+1. Czy należy wycenić okładzinę kamienną czy może płyty z betonu architektonicznego, tak jak elementy 

dekoracyjne na fasadzie, czy może inny materiał? 

Nadmienię, że wg. opisu technicznego pkt 11.1.10 tylko ramy dookoła wejść mają być z białego dolomitu lub 

kwarcytu. 

Odp. nr 71 

Zamawiający informuje, że jest to materiał taki jak cała elewacja, czyli prefabrykat betonowy. Inna jest klasa 

ekspozycji. Okładziny całej elewacji XS1 słupów parterowych mają dodatkową klasę ekspozycji XD1. 
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Pyt. nr 72 

Czy w wycenie stropy należy przyjąć jako sprężane i jeżeli tak, to na których kondygnacjach?  

Wg. odpowiedzi nr 6 z dnia 25 stycznia podano nasycenie stalą sprężającą w stropach. W projekcie brak 

informacji o stropach sprężonych. 

Odp. nr 72 

Zamawiający informuje, że wszystkie stropy oprócz stopu nad garażem na zewnątrz budynku (część niższa 

stropu) należy przyjąć jako sprężane. Szczegółowe dane zostaną przekazane wraz z projektem wykonawczym 

na późniejszym etapie. 

 

Pyt. nr 73 

Prosimy o uszczegółowienie na jakie moce chłodnicze i grzewcze zaprojektowane są nagrzewnice i chłodnice 

central wentylacyjnych. Ponadto w dokumentacji znajduje się informacja, że centrale wentylacyjne dla lokali 

usługowych w zależności od technologii usługi będą miały różny sposób odzysku ciepła: rotorowy, krzyżowy lub 

glikolowy. Prosimy o informację jaki sposób odzysku ciepła przyjąć do oferty dla poszczególnych lokali? 

Odp. nr 73 

Zamawiający informuje, że są to moce potrzebne na ogrzanie (zima) lub schłodzenie (lato) powietrza 

zewnętrznego do temperatur projektowych (najczęściej 20 °C w zimie i 24 °C w lecie). Wymiennik glikolowy:-

Siłownia, szatnie/toalety, Przychodnia- wyciąg z pom. medycznych, Kantyna i Restauracja- wyciąg z okapów. 

Reszta to wymienniki rotorowe. 

 

Pyt. nr 74 

Prosimy o potwierdzenie właściwych temperatur glikolu chłodzącego drycoolerów. Wartości podane w tabeli z 

zestawieniem urządzeń chłodniczych opisu technicznego PB instalacji sanitarnych są różne, tj. dla drycoolerów 

jest: 40/45 C, a dla agregatów: 45/50 C. Natomiast gdyby się sugerować samym opisem instalacja chłodnicza 

drycoolerów jest projektowana na parametry glikolu tz/tp  = ~50/45 0C. Rozbieżności są również na schemacie 

maszynowni wody lodowej. Prosimy o wyjaśnienie wątpliwości. Ponadto prosimy o potwierdzenie temperatury 

powietrza do doboru drycoolerów. 

Odp. nr 74 

Zamawiający informuje, że temperatury drycoolerów i chillerów muszą być zgodne. Na schemacie wstępnie 

przyjęto temperaturę glikolu 45/40 °C. Temperatura pow. zewnętrznego dla doboru drycoolerów to +35 °C. 

 

Pyt. nr 75 

Prosimy o podanie marek referencyjnych i modeli aparatów grzewczych. 
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Odp. nr 75 

Zamawiający informuje, że aparaty grzewczo-wentylacyjne przewidywane dla tymczasowego ogrzewania pow. 

najmu przed zasiedleniem to np. Sonniger-heater One R. 

 

Pyt. nr 76 

Prosimy o podanie mocy grzewczych i chłodniczych klimakonwektorów ujętych w projekcie PB dla części 

wspólnych i dla części aranżacji najemców. 

Odp. nr 76 

Zamawiający informuje, że klimakonwektory w holach windowych mają moc grzania 1,05kW, chłodzenia 0,65kW. 

Na etapie PW S&C nie będzie klimakonwektorów w przestrzeniach najemców. 

 

Pyt. nr 77 

W opisie do projektu znajduje się informacja, że chłodzenie dla pomieszczeń wewnętrznych ma być przy pomocy 

klimakonwektorów dwururowych. Prosimy o wyjaśnienie jakich pomieszczeń dotyczy ten zapis. 

Odp. nr 77 

Zamawiający informuje, że zapis ten dotyczy pomieszczeń wymagających tylko chłodzenia, np. sal 

konferencyjnych (wykonanie tylko na etapie Aranżacji). 

 

Pyt. nr 78 

Prosimy o wyjaśnienie dotyczące systemu ładowania samochodów elektrycznych:  

a) czy ma to być wersja natynkowa, czy w postaci słupków, 

b) czy ma być to ładowanie AC (prądem przemiennym) czy DC (prądem stałym), 

c) czy ma być ładowanie szybkie, czy wolne, 

d) czy mają być naliczane opłaty za ładowanie – wymaga odpowiedniego oprogramowania, 

e) jaka ma być ilość ładowarek? 

Odp. nr 78 

Zamawiający informuje, że: 

a) należy wycenić wersję ładowarek z montażem ściennym, 

b) należy wycenić ładowarki AC, 3-fazowe, mocy 11 kW na stanowisko, 

c) należy wycenić ładowanie przyśpieszone, 11 kW na stanowisko, 

d) na tym etapie należy wycenić oprogramowanie monitorujące zajętość stacji, czas ładowania, zużycia 

energii elektrycznej. 
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Negocjacjom podlegają rozwiązania np. blokady na kluczyk z przypisaniem do konkretnej osoby, puli 

kart zbliżeniowych RFID, płatności kartą bankową. 

e) Przewidziano po 5 miejsc parkingowych dla każdej z trzech części budynku. W sumie na poziomie -1 

przewidziano 15 miejsc parkingowych z ładowarkami. 

 

Pyt. nr 79 

W związku ze zgłoszeniem uczestnictwa w ww. postepowaniu, celem przedstawienia Państwu rzetelnej wyceny 

zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 15 marca 2019 roku. Prośbę tą 

uzasadniamy tym, iż przekazana nam obszerna dokumentacja wymaga wnikliwego przenalizowania 

zastosowanych rozwiązań technologicznych, co do których planujemy zadać Państwu pytania. Jednocześnie 

określony w zapytaniu termin składania ofert przypada na okres ferii zimowych w woj. pomorskim (11.02 – 

24.02), co wiąże się z ograniczeniem kontaktu z wykonawcami, do których skierowano zapytania ofertowe 

w zakresie przedmiotowego postępowania. 

Odp. nr 79 

Zamawiający informuje, że uległy zmianie warunki postepowania w zakresie Etapów. 

Postępowanie będzie prowadzone etapowo tj.: 

Etap 1a - złożenie oferty, rozumianej jako komplet dokumentów formalnoprawnych, potwierdzających spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu i uwag do umowy, 

Złożenie ofert (tzn. komplet dokumentów formalnoprawnych i uwag do umowy) na Etap 1a przypada na 

27.02.2019 r. 

Etap 1b - złożenie oferty cenowej przygotowanej na podstawie koncepcji architektonicznej dla budynków wraz 

z placem miejskim, koncepcji wielobranżowej dla budynków wraz z placem miejskim, projektu budowlanego dla 

budynków, projektu rozbiórek. Przeprowadzenie negocjacji warunków umowy po zakończeniu Etapu 1a 

z Wykonawcami w trakcie trwania Etapu 1b. 

Termin złożenia ofert cenowych zostanie przekazany po zakończeniu Etapu 1a. 

Etap 2 – złożenie korekty oferty cenowej na podstawie uzupełnionej dokumentacji projektowej o decyzję 

o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę i Projektu Wykonawczego dla 

budynków, dróg i kolektora deszczowego, placu miejskiego. 

Zamawiający dokonał zmian w treści zapytania ofertowego. Zmodyfikowana treść Zapytania ofertowego 

dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego. 


