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Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Muzeum Górnictwa Węglowego w
Zabrzu, 41-800 Zabrze ul. Jodłowa 59

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Jodłowa 59

Miejscowość:  Zabrze Kod pocztowy:  41-800 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  Muzeum Górnictwa Węglowego w
Zabrzu, 41-800 Zabrze ul. Jodłowa 59

Tel.: +48 326303091

Osoba do kontaktów:  Arkadiusz Maraszek,Katarzyna Poprawa, Elżbieta Śmietana

E-mail: 
amaraszek@muzeumgornictwa.pl, kpoprawa@muzeumgornictwa.pl, esmietana@muzeumgornictwa.pl

Faks:  +48 2771125

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) http://www.muzeumgornictwa.pl

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
„Docelowe zabezpieczenie sztolni na odcinku od wylotu wyrobiska do rozwidlenia zachodniego oraz wykonanie
elementów systemu ujmowania i uzdatniania wód kopalnianych.”

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

Przedmiotem zamówienia jest:
Wykonanie docelowego zabezpieczenia wyrobisk w Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej.
Wykonanie robót górniczych w ramach Zamówienia ma polegać na docelowym zabezpieczeniu wyrobisk /
remont lub przebudowa/ Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej na odcinku od wylotu sztolni przy ulicy
K. Miarki w Zabrzu do rozwidlenia zachodniego wraz z zabezpieczeniem sztolni Amalia i zamknięciem jej
ślepego odcinka tamą izolacyjną, wykonaniem pompowni P2 i otworu odwadniającego ze sztolni do powierzchni
terenu, wykonaniem stacji podczyszczania wód S1 i kanału wodnego w Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej
na odcinku od jej wylotu przy ul. Miarki do stacji podczyszczania wód S1 i w sztolni Amalia. Przedmiot
zamówienia należy wykonać na podstawie i zgodnie z załączonymi projektami. W trakcie wykonywania robót
nad załączonymi projektami sprawowany będzie nadzór autorski projektanta.
1. Ostateczne zabezpieczenie sztolni na odcinku od wylotu przy ulicy K. Miarki do rozwidlenia zachodniego,
obejmujące:
1.1. Wybranie zbędnego urobku (transport i utylizacja).
1.2. Wykonanie obrywki stropu i ociosów na odcinkach bez obudowy.
1.3. Wykonanie zabezpieczenia ostatecznego sztolni Amalia na całej długości, w zakresie jednoznacznie
określonym procentowo w Projekcie A – załącznik nr 2. wraz z tamą izolacyjną.
1.4. Wykonanie zabezpieczenia ostatecznego sztolni od wylotu przy ulicy K. Miarki do rozwidlenia zachodniego,
w zakresie jednoznacznie określonym procentowo w Tabeli 5.1 Projektu D – załącznik nr 3.
1.5. Wykonanie zgodnie z wymaganymi przepisami i normami śluzy wentylacyjnej z stalowych tam
z drzwiami jednoskrzydłowymi i oknami regulacyjnymi, odległość pomiędzy tamami powinna wynosić
ok. 10m - 15m. Śluza powinna być zlokalizowana na odcinku Sztolni pomiędzy wentylacyjnym otworem
wielkośrednicowym na powierzchnię a stacją podczyszczania wód kopalnianych S1. Dokładną lokalizację
zabudowy wskaże KRZ Zamawiającego.
1.6. Zabudowa zgodnie z wymaganymi przepisami i normami tamy bezpieczeństwa, w Sztolni w rejonie wylotu
przy ulicy K. Miarki, dokładną lokalizację zabudowy wskaże KRZ Zamawiającego.
2. Wykonanie elementów systemu ujmowania i uzdatniania wód kopalnianych kompleksu wyrobisk Głównej
Kluczowej Sztolni Dziedzicznej.
2.1. Wykonanie wnęki stanowiącej pompownię P2 wraz z rząpiem i otworem odwadniającym do powierzchni
terenu (zgodnie z załącznikami nr 4, 5 i 6).
2.2. Wykonanie kanału wodnego w sztolni na odcinku od wylotu do „Mijanki pod browarem” oraz stacji
podczyszczania wód kopalnianych S1 (zgodnie z załącznikiem nr 5).
2.3. Wykonanie sześciu przegród wodnych w kanale wodnym, zgodnie z załącznikiem nr 9. Dokładną
lokalizację przegród wskaże KRZ Zamawiającego.
3.3. Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy musi posiadać aktualne ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem
zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100). Wykonawca
utrzyma ważność ubezpieczenia przez cały okres realizacji Umowy. Jeżeli w trakcie realizacji umowy ważność
polisy ubezpieczeniowej wygasa, to nie później niż w ostatnim dniu ważności polisy ubezpieczenia Wykonawca
przedstawi Zamawiającemu kopię polisy o przedłużonym terminie ważności. Niedostarczenie polisy w terminie
traktowane będzie jako podstawa do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które
odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
3.4 Rozwiązania równoważne
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Ilekroć w specyfikacji, umowie, dokumentacji projektowej i innych załącznikach, jest mowa o „produkcie,
materiale czy systemie typu lub np…” należy przez to rozumieć produkt, materiał czy system taki jak
zaproponowany lub inny o standardzie i parametrach technicznych nie gorszych niż zaproponowany.
Wszystkie użyte w specyfikacji umowie, dokumentacji projektowej i innych załącznikach, znaki handlowe,
towarowe, przywołania patentów, nazwy modeli, numery katalogowe służą jedynie do określenia cech
technicznych i jakościowych materiałów a nie są wskazaniem na producenta.
Użyte wszelkie nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający traktuje jako informację
uściślającą, która została użyta wyłącznie w celu przybliżenia potrzeb Zamawiającego.
Dopuszcza się użycie do realizacji robót budowlanych produktów równoważnych, w stosunku do ich jakości,
docelowego przeznaczenia i spełnianych funkcji i walorów użytkowych. Przez jakość należy rozumieć
zapewnienie minimalnych parametrów produktu wskazanego w SIWZ, umowie, dokumentacji projektowej
i innych załącznikach. Wykonawca, który do wyceny przyjmie rozwiązania równoważne jest zobowiązany
udowodnić równoważność przyjętych urządzeń, sprzętu i materiałów. W celu potwierdzenia, że oferowane
rozwiązanie równoważne spełnia wymagania określone w SIWZ, wykonawca złoży Szczegółowy opis
oferowanego przedmiotu zamówienia równoważnego w którym dla każdego produktu określi nazwę producenta,
typ/model oraz inne cechy produktu pozwalające na jednoznaczną identyfikację zaoferowanego produktu i
potwierdzenie zgodności z opisem przedmiotu zamówienia.
Zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w poniższej
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SIWZ”), za pomocą norm, aprobat, specyfikacji
technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 Ustawy. W przypadku powoływania
się na normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4
Ustawy dopuszcza rozwiązania równoważne wymaganiom opisywanym w przywołanych normach, aprobatach,
specyfikacjach technicznych i systemach odniesienia, w tym dokumenty równoważne.
Nie złożenie takiego wykazu będzie równoznaczne z przyjęciem rozwiązań wskazanych w dokumentacji przez
projektanta.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 45255500  
Dodatkowe przedmioty 45221200  
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Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny:   (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
ZP/03/MGW/2016

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_MGWZ
Dane referencyjne ogłoszenia:   2016-015298   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2016/S 026-041358  z dnia:  06/02/2016  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
04/02/2016  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki

VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast: Powinno być:

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.4 Termin składania ofert lub
wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu

Zamiast:
17/03/2016   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
29/03/2016   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/03/2016  (dd/mm/rrrr) - ID:2016-034232
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