
Ogłoszenie nr 349228 - 2016 z dnia 2016-11-23 r.  

Zabrze: Wykonanie systemu zabezpieczenia przeciwpożarowego Kopalni Królowa Luiza” 

ZP/28/MGW/2016 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -  

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.  

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  
nie  

Nazwa projektu lub programu 

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak  

Numer ogłoszenia: 309495 

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych: tak  

Numer ogłoszenia: 314150 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego 
nie  

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający 

powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania  
nie  

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających  
nie  

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej  
nie  

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo 

zamówień publicznych:: 

Informacje dodatkowe: 
I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, krajowy numer 

identyfikacyjny 24322042000000, ul. ul. Jodłowa  59, 41800   Zabrze, państwo Polska, woj. 

śląskie, tel. 32 630 30 91, faks 32 277 11 25, e-mail amaraszek@muzeumgornictwa.pl, 

kpoprawa@muzeumgornictwa.pl, esmietana@muzeumgornictwa.pl 

Adres strony internetowej (URL): www.muzeumgornictwa.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Podmiot prawa publicznego  

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, 

w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego 

z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z 

zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych 

zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):  

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  



Wykonanie systemu zabezpieczenia przeciwpożarowego Kopalni Królowa Luiza” 

ZP/28/MGW/2016 

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):  

II.2) Rodzaj zamówienia: 
Roboty budowlane  

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług 

lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 

usługę lub roboty budowlane:  
Przedmiotem zamówienia jest: Zakres inwestycji: Zamówienie winno umożliwić 

uruchomienie systemu ppoż. w Kopalni Królowa Luiza w zakresie zgodnym z 

obowiązującymi przepisami, a szczególnie określonym w Rozporządzeniu Ministra 

Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, 

prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w 

podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. Nr 139, poz. 1169 wraz z późniejszymi 

zmianami). Wykonanie systemu zabezpieczenia ppoż. w rejonie Kopalni Królowa Luiza w 

skład, której wchodzi Główna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna jest warunkiem bezpiecznego 

użytkowania obiektów dołowych Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Muzeum 

Górnictwa Węglowego w Zabrzu - Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego „Guido” posiada 

Decyzję Prezesa WUG zezwalającą na odstępstwo od postanowień zawartych w § 353 ust. 1 

pkt 2, § 353 ust. 2, w związku z wymaganiami ujętymi w punktach 5.3.4 ppkt 1, 5.3.8, 5.3.29 

i 5.3.42 załącznika nr 5 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego 

zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych. Zamawiający 

poosiada pozwolenie na budowę (zał. Nr 9) oraz pozwolenie konserwatora (zał. Nr 10) na 

prowadzenie robót. Wykonanie zamówienia wymaga nawiązania się do istniejącej sieci 

rurociągów ppoż. wykonanej z rur stalowych kołnierzowych o średnicy ᴓ108mm. Obiekty 

wokół zbiornika wpisane są do rejestru zabytków pod nr rejestru A/1539/93. 

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 

Zamówienie podzielone jest na części: 
Nie  

 

II.5) Główny Kod CPV: 31625200-5 

Dodatkowe kody CPV: 45343000-3, 51700000-9, 44160000-9, 44161500-1, 44161600-2, 

44162000-3, 44162200-5, 44162500-8, 44163160-9, 44163200-2, 44212318-1, 45321000-3, 

45223110-0, 45231112-3, 45232150-8, 45232151-5, 45232152-2, 45332200-5, 45442200-9, 

51500000-7, 51514110-2, 51700000-9, 45311000-0, 45317300-5, 45315100-9, 45315300-1, 

45232310-8, 45232332-8, 45314300-4 

SEKCJA III: PROCEDURA  

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
Przetarg nieograniczony  

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów  

III.3) Informacje dodatkowe:  
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

  

Postępowanie/część zostało unieważnione nie  

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:  
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/11/2016 

IV.2 Całkowita wartość zamówienia  



Wartość bez VAT1147062.51 

WalutaPLN 

 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert2 

w tym  

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2 

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii 

Europejskiej: 0 

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii 

Europejskiej: 0 

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 

 

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:  

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA  
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  

tak  

Mikołowskie Przedsiębiorstwo Robót Górniczych i Budowlanych „Górbud” Sp. z 

o.o,  gorbud@gorbud.com.pl,  ul. Podleska 72 ,  43-190,  Mikołów,  kraj/woj. śląskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak  

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie  

Skrót literowy nazwy państwa: PL 

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie  

Skrót literowy nazwy państwa:  

Elpro-7 Sp. zo.o,  biuro@elpro7.pl,  ul. Ziemska 1,  41-800,  Zabrze,  kraj/woj. śląskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie  

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie  

Skrót literowy nazwy państwa:  

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie  

Skrót literowy nazwy państwa:  

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ 

UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1489022.01 

Oferta z najniższą ceną/kosztem 1489022.01 

> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 157440000 

Waluta: PLN 

 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcy/podwykonawcom Tak  

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy 

lub podwykonawcom:  

IV.8) Informacje dodatkowe:  

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI 

BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O 

CENĘ  

IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.  

 



IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu  
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego 

udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.  

 

 


