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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

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, ul. Jodłowa 59; 41-800 Zabrze

Tel.: +48 326303091

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

E-mail:  esmietana@muzeumgornictwa.
amaraszek@muzeumgornictwa.pl;kpoprawa@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:
ZP/36/MGW/REOK/2015 Roboty remontowo - montażowe wyposażenia szybu Carnall na terenie Skansenu
Górniczego "Królowa Luiza" przy ul. Wolności 410 w Zabrzu Zadanie I – Wykonanie klatki schodowej w szybie
Carnall na terenie Skansenu Górniczego „Królowa Luiza” w Zabrzu przy ulicy Wolności 410 Zadanie, II -
Wykonanie fasady systemowej szklanej w strefie wejścia do segmentu A w Zabrzu przy ulicy Wolności 410,
Zadanie III – Odtworzenie wyposażenia szybu Carnall wraz z repliką klatki szybowej.

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

Zadanie I – Wykonanie klatki schodowej w szybie Carnall na terenie Skansenu Górniczego „Królowa Luiza” w
Zabrzu przy ulicy Wolności 410
Zadanie II - Wykonanie fasady systemowej szklanej w strefie wejścia do segmentu A w Zabrzu przy ulicy
Wolności 410
Zadanie III – Odtworzenie wyposażenia szybu Carnall wraz z repliką klatki szybowej
Inwestycja będzie realizowana w zabytkowych budynkach Skansenu „Królowa Luiza” przy ul. Wolności 410 w
Zabrzu
Zadanie I
Wykonanie klatki schodowej w szybie Carnall zgodnie z projektem stanowiącym załącznik nr I połączone jest z:
demontażem tymczasowego przedziału drabinowego obejmującego drabiny z pałąkami
oraz spoczniki, i zdeponowanie ich w miejscu wskazanym przez Zamawiającego
uzupełnieniem lica obmurza szybu w miejscu ubytków po demontażu tymczasowego
przedziału drabinowego, oraz przebudowywanych rurociągów
demontażem lutniociągu elastycznego o średnicy 600mm i zdeponowanie go w miejscu
wskazanym przez Zamawiającego.
- demontażem pomostu podszybia oraz konstrukcji stalowych zabudowanych w rząpiu szybu
- przekładką istniejących rurociągów ppoż ( DN100) , sprężonego powietrza(DN80) , odwadniającego (DN150).
Zadanie II
Wykonanie fasady systemowej szklanej w strefie wejścia do segmentu A połączone jest z:
demontażem istniejącego zabezpieczenia tymczasowego strefy wejścia do segmentu A wraz z elementami do
ponownego montażu na gotowej fasadzie (wyłącznik, lampa ewakuacyjna, wyłącznik p poż.)
wykonaniem projektu fasady wraz z niezbędnymi rysunkami warsztatowymi w uzgodnieniu z dostawcą systemu.
dostawą i montaż fasady wraz z wyposażeniem
robotami odtworzeniowymi, wykończeniowe i porządkowymi
Warunki odbioru robót: zakończenie robót będzie potwierdzone przez kierownika budowy wpisem do dziennika
budowy i oświadczeniem o zakończeniu robót, przekazanie dokumentacji powykonawczej.
Zadanie III
Odtworzenie wyposażenia szybu Carnall (zał. VIII) wraz z repliką klatki szybowej obejmuje:
1. Wykonanie i zabudowę repliki klatki 3-piętrowej w nadszybiu szybu,
2. Zabudowę zamknięcia zrębu szybu od góry - konstrukcja stalowa klap przeciwpożarowych (ujętych w
Projekcie Budowlano-wykonawczym klatki schodowej w szybie Carnall – zał. I), wraz z wykorzystaniem
autentycznego mechanizmu podnoszenia,
3. Zamknięcie trzonu wieży szybowej na poz. 0 i na poz. +1
Zamknięcie trzonu wieży szybowej po stronie wschodniej i zachodniej na poziomie 0,0 składa się z 2 par wrót
szybowych odchylnych, które osadzone były na zawiasach umocowanych do słupów narożnych trzonu. Brakuje
1 zawiasu (tulei) na jednym ze słupów trzonu. Wrota są po konserwacji (zdj. 4 i 5).
4. Uzupełnienie brakujących elementów konstrukcyjnych trzonu wieży szybowej i jego wyposażenia,
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5. Odrestaurowanie podparć 4 słupów nośnych pomostu nadszybia, przy zachowaniu ich oryginalnego wyglądu
i funkcji użytkowej (zdj. 21) poprzez wymianę skorodowanych elementów które straciły swą nośność.
Wymagany minimalny okres gwarancji – 5 lat.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 45000000  
Dodatkowe przedmioty 45221200  
 45111300  
 45223500  
 45223100  
 45332200  
 45310000  
 45311100  
 45317300  
 45316000  
 39713430  
 45421145  
 45223000  
 45255500  
 44220000  
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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/36/MGW/REOK/2015

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:   2015-055732   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2015/S 085-150703  z dnia:  02/05/2015  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
27/04/2015  (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:
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:

Zamiast:

Zadanie I – Wykonanie klatki
schodowej w szybie Carnall na
terenie Skansenu Górniczego
„Królowa Luiza” w Zabrzu przy ulicy
Wolności 410
Zadanie II - Wykonanie fasady
systemowej szklanej w strefie
wejścia do segmentu A w Zabrzu
przy ulicy Wolności 410
Zadanie III – Odtworzenie
wyposażenia szybu Carnall wraz z
repliką klatki szybowej
Inwestycja będzie realizowana w
zabytkowych budynkach Skansenu
„Królowa Luiza” przy ul. Wolności
410 w Zabrzu
Przewidywany termin realizacji
zamówienia – 5 miesięcy od daty
zawarcia umowy, jednak nie później
niż do 30.11.2015r.

Powinno być:

Zadanie I – Wykonanie klatki
schodowej w szybie Carnall na
terenie Skansenu Górniczego
„Królowa Luiza” w Zabrzu przy ulicy
Wolności 410
Zadanie II - Wykonanie fasady
systemowej szklanej w strefie
wejścia do segmentu A w Zabrzu
przy ulicy Wolności 410
Zadanie III – Odtworzenie
wyposażenia szybu Carnall wraz z
repliką klatki szybowej
Inwestycja będzie realizowana w
zabytkowych budynkach Skansenu
„Królowa Luiza” przy ul. Wolności
410 w Zabrzu
Przewidywany termin realizacji
zamówienia - 5 miesięcy od daty
zawarcia umowy, jednak nie później
niż do 10.12.2015r.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:

Zamiast:
02/07/2015   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
07/07/2015   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)
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IV.3.4) Termin składania ofert lub
wniosków o dopuszczenie do udziału
w postepowaniu

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

Zamiast:
02/07/2015   Godzina: 11:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
07/07/2015   Godzina: 11:00
(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:
12/06/2015  (dd/mm/rrrr) - ID:2015-077568
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