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Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Roboty budowlane

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
24322042000000
ul. Jodłowa 59
Zabrze
41-800
Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Poprawa
E-mail: Kpoprawa@muzeumgornictwa.pl 
Kod NUTS: PL22A
Adresy internetowe:
Główny adres: www.muzeumgornictwa.pl
Adres profilu nabywcy: www.muzeumgornictwa.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Docelowe zabezpieczenie wyrobisk Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej na odcinku od Rozwidlenia
Zachodniego do Przecinki nr 5 Broja - KONTYNUACJA
Numer referencyjny: ZP/02/MGW/2017

II.1.2) Główny kod CPV
45255500

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest:
Wykonanie docelowego zabezpieczenia fragmentów wyrobisk górniczych.

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 433 350.31 PLN

mailto:Kpoprawa@muzeumgornictwa.pl
www.muzeumgornictwa.pl
www.muzeumgornictwa.pl
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45221200

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zabrze

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
Wykonanie docelowego zabezpieczenia fragmentów wyrobisk górniczych, w tym;
— chodnika Dechen wraz z wykonaniem 2-ch tam izolacyjnych (jednej zgodnie z zał. nr 9 oraz drugiej
wodległości do 10m od skrzyżowania z sztolnią południową).
— 10m wyrobiska przecinki nr 6 Heinitz spalony na południe od nitki południowej sztolni (uwzględniając
inawiązując się na skrzyżowaniu do istniejącej obudowy)
z dostosowaniem zabudowanej tam tamy do obowiązujących przepisów (tynkowanie, malowanie itp.),
— 10m wyrobiska przecinki nr 9 Luiza na północ od nitki północnej sztolni (uwzględniając i nawiązując się
naskrzyżowaniu do istniejącej obudowy) i wykonaniem na końcu odgałęzienia tamy izolacyjnej,
— przecinki nr 10 Reden północny na odcinku od nitki południowej sztolni do 10m na północ od nitki
północnejsztolni (wraz z wykonaniem naroży połączenia przecinki z obiema sztolniami za pomocą obudowy
murowejsklepieniowej z kamienia naturalnego lub cegły klasy 25) i skrzyżowaniami z ob

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji jakości / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Kryteria oceny ofert: cena – 60 %, Okres gwarancji jakości – 40 %

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 008-011382

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

http://www.ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:11382-2017:TEXT:PL:HTML


3 / 4

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
13/04/2017

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Elektrometal S.A
ul. Stawowa 71
Cieszyn
43-400
Polska
Kod NUTS: PL225
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 748 000.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:
Wykonanie obudowy stalowej oraz zabezpieczenie wyrobisk górniczych; wykonanie obudowy kotwiowej i
kotwiowo siatkowej; wykonanie iniekcji górotworu.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krjowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany
na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. . Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej
lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy
ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju
podpisu. 23.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.Domniemywa
się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
Odwołanie wnosi się:
w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni –
jeżeli zostały przesłane w inny sposób
— w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p.;
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone
w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków
zamówienia,wnosi się w terminie:
10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p.;
Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się:
w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p. – w terminie 10 dni od dnia,
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/04/2017

www.uzp.gov.pl

