
Zabrze: Montaż urządzeń regulujących wraz z zamontowaniem 

tłumików akustycznych, nagrzewnicy elektrycznej oraz uchwytów dla 

niepełnosprawnych - zamówienie dodatkowe, realizowane w ramach 

zadania inwestycyjnego pn.: Roboty budowlane i rewitalizacyjne w 

części naziemnej kompleksu - ul. Wolności 410, Sienkiewicza 43 - Etap 

I - Roboty budowlane i rewitalizacyjne w części naziemnej kompleksu -

ul. Wolności 410 - kontynuacja, realizowane w ramach projektu pod 

nazwą Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki 

Przemysłowej.

Numer ogłoszenia: 162680 - 2014; data zamieszczenia: 14.05.2014

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, woj. 

śląskie, tel. 32 630 30 91, faks 32 277 11 25 , strona internetowa www.muzeumgornictwa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Montaż urządzeń regulujących wraz z 

zamontowaniem tłumików akustycznych, nagrzewnicy elektrycznej oraz uchwytów dla niepełnosprawnych -

zamówienie dodatkowe, realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Roboty budowlane i 

rewitalizacyjne w części naziemnej kompleksu - ul. Wolności 410, Sienkiewicza 43 - Etap I - Roboty 

budowlane i rewitalizacyjne w części naziemnej kompleksu - ul. Wolności 410 - kontynuacja, realizowane w 

ramach projektu pod nazwą Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zamówienia dodatkowego 

w branży sanitarnej dla obiektu przy ul. Wolności 410 obejmuje: 1. Wykonanie dodatkowych zakresów 

robót w branży sanitarnej związanych z koniecznością zamontowania urządzeń regulacyjnych do dwóch 

nagrzewnic znajdujących się w budynku rozdzielni 6 kV oraz w hali sprężarek. 2. Wykonanie robót 

dodatkowych związanych z zamontowaniem dodatkowych dwóch tłumików akustycznych oraz nagrzewnicy 

elektrycznej. 3. Wykonanie robót dodatkowych z branży sanitarnej związanych z zamontowaniem urządzeń 

regulacyjnych na instalacji c.o. wysokich parametrów doprowadzających ciepło do nagrzewnicy w szybie. 

4. Wykonanie robót dodatkowych polegających na zamontowaniu uchwytów dla niepełnosprawnych w 

łazienkach. Konieczność wykonania ww. robót wystąpiła w trakcie realizacji. Wykonanie zamówienia 

dodatkowego jest niezbędne, w celu zakończenia robót podstawowych. Roboty zostały wycenione na 
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podstawie dokumentacji dodatkowej oraz na podstawie uzgodnień pomiędzy Zamawiającym, Projektantem 

oraz Wykonawcą. Zakres robót został zweryfikowany przez Nadzór Inwestorski. Zadanie 

współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 -

2013. Działanie 6.4. Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.33.00.00-9.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –

Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienie wyboru trybu

Podstawa prawna Art. 67 ust. 1 pkt 5 ppkt b Uzasadnienie faktyczne 1. Dokumentacja techniczna 

przewiduje zamontowanie dwóch nagrzewnic o mocy 21600 W (każda) w budynku sprężarek. 

Przedmiar robót, stanowiący podstawę do sporządzenia oferty przez Wykonawcę nie przewiduje 

podłączenia urządzeń regulacyjnych do nagrzewnic. Zamontowanie nagrzewnic wraz z urządzeniami 

regulacyjnymi jest niezbędne do prawidłowego działania tych nagrzewnic. Roboty ujęte w 

dokumentacji projektowej muszą być wykonane przez aktualnie prowadzącego roboty Wykonawcę. 2. 

W trakcie realizacji instalacji wentylacji Projektant zadecydował o uzupełnieniu instalacji o dodatkowe 

dwa tłumiki akustyczne i nagrzewnice elektryczną, w celu poprawienia działania całej instalacji 

wentylacji. Wyżej wymienione roboty powinny zostać wykonane przez Wykonawcę aktualnie 

prowadzącego roboty w obiekcie. 3. Dokumentacja projektowa przewidywała wykonanie instalacji c.o. 

wysokich parametrów do zasilania nagrzewnicy w szybie. W trakcie odbioru wymiennikowni przez 

ZPEC dostawca ciepła stwierdził brak możliwości regulacji i awaryjnego odcięcia medium w razie 

awarii instalacji zasilającej nagrzewnice, co może doprowadzić do wycieku gorącej wody do szybu, w 

którym przewidziano windy osobowe do obsługi ruchu turystycznego. Dla poprawienia 

bezpieczeństwa projektowanej instalacji wysokich parametrów w rejonie szybu należy zamontować 

urządzenie regulacyjne oraz napełnić instalację glikolem - co zabezpieczy instalację przed 

zamarznięciem. Dla zabezpieczenia przestrzeni szybu przed wniknięciem gorącego czynnika 

grzewczego, w razie rozszczelnienia systemu należy zaprojektować bezpośrednio przy nagrzewnicy 

(na jej wylocie i wylocie) automatyczne zawory odcinające, reagujące na nagły spadek ciśnienia 

czynnika w układzie. Powyższe roboty powinien wykonać aktualny Wykonawca realizujący prace w 

obiekcie, ponieważ dotyczą one sieci objętej projektem. 4. W trakcie realizacji robót instalacyjnych 

Projektant zadecydował o zmontowaniu uchwytów dla niepełnosprawnych w sanitariatach. Montaż 
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uchwytów umożliwi oddanie obiektu do użytkowania.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A., Plac Piastów 

10, 44-101 Gliwice, kraj/woj. śląskie.
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