
Zabrze: Wykonanie odcinka instalacji p.poż. Głównej Kluczowej Sztolni 

Dziedzicznej od przecinki nr XI Skalley do mijanki Pod Browarem -

zamówienie uzupełniające, realizowane w ramach zadania 

podstawowego pn: Udrożnienie ok. 270 metrów nitki południowej 

Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej pomiędzy przecinką XI Skalley, 

a punktem zlokalizowanym 12 metrów na zachód od przecinki VIII 

Pochhammer

Numer ogłoszenia: 87056 - 2015; data zamieszczenia: 16.04.2015

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: Wykonanie odcinka instalacji p.poż. Głównej 

Kluczowej Sztolni Dziedzicznej od przecinki nr XI Skalley do mijanki Pod Browarem - zamówienie 

uzupełniające, realizowane w ramach zadania podstawowego pn: Udrożnienie ok. 270 metrów nitki 

południowej Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej pomiędzy przecinką XI Skalley, a punktem 

zlokalizowanym 12 metrów na zachód od przecinki VIII Pochhammer.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonywanie ostatecznej nitki 

rurociągu ppoż. na odcinku ok. 290m, tj. od przecinki nr XI Skalley do Mijanki Pod browarem z rur 

stalowych kołnierzowych cynkowanych o średnicy nominalnej Ø 100 mm wraz z kompletnym 

wyposażeniem go w zasuwy, zawory hydrantowe i szafki hydrantowe zgodnie z wymogami 

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 (Zał. Nr 5). Na odcinku od przecinki Skalley do Rozwidlenia Zachodniego przedmiotowy 

rurociąg należy wykonać w obu sztolniach, tj. w północnej i południowej GKSD..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.25.41.00-3, 45.34.30.00-3.

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
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Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –

Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienie wyboru trybu

Uzasadnienie prawne - art. 67 ust. 1 pkt 6 pzp. Uzasadnienie faktyczne: W zakresie wykonanych 

dotychczas i prowadzonych obecnie przez firmę Veneco Sp. z o. o. S. k. oraz inne firmy zewnętrzne 

robót górniczych udrażniających i zabezpieczających obudowę wyrobiska GKSD jest budowa 

równocześnie z postępem robót ostatecznej nitki rurociągu ppoż. z rur stalowych kołnierzowych 

cynkowanych o średnicy nominalnej Ø 100 mm wraz z kompletnym wyposażeniem go w zasuwy, 

zawory hydrantowe i szafki hydrantowe. Po zakończeniu wszystkich wykonywanych aktualnie i 

projektowanych prac w GKSD i wyrobiskach towarzyszących na długości wyrobisk przeznaczonych do 

pieszego ruchu turystycznego do pełnego zabezpieczenia brakować będzie jedynie odcinek około 

290m rurociągu ppoż., tj. od przecinki nr XI Skalley do Mijanki Pod browarem . Zamawiający w SIWZ 

do zamówienia podstawowego przewidział możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których 

mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 Pzp. Wykonanie dodatkowego (brakującego) odcinka nitki rurociągu p.poż. 

pozwoli na kompleksowe zakończenie robót związanych z zabezpieczeniem w rurociąg p. poż. 

wszystkich wyrobisk dołowych przewidzianych dla pieszego ruchu turystycznego. Zamawiający 

postanowił zlecić wykonanie ww. robót Wykonawcy zamówienia podstawowego z wolnej ręki jako 

zamówienie uzupełniające. Trasę projektowanego rurociągu wraz z rozmieszczeniem wyposażenia 

przedstawia zał. nr 1. Zamówienie bedzie udzielone w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia 

podstawowego dotychczasowemu wykonawcy robót podstawowych. Zamówienie podstawowe zostało 

udzielone w trybie przetargu nieograniczonego. Zamówienie uzupełniające nie przekroczy 50% 

wartości zamówienia podstawowego i polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień. 

Zamówienie uzupełniające zostało przewidziane w ogloszeniu o zamówieniu dla zamówienia 

podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

VENECO Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Strzelców Bytomskich 129, 41-914 Bytom, kraj/woj. 

śląskie.
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