
Zabrze: Adaptacja i zabezpieczenie chodnika diagonalnego w celu 
wykonania ekspozycji -Chodnik po pożarze - zamówienie 

uzupełniające, realizowane w ramach zadania podstawowego pn.: 
zabezpieczenie i adaptacja chodnika w pokładzie 510.

Numer ogłoszenia: 121204 - 2015; data zamieszczenia: 22.05.2015
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: Adaptacja i zabezpieczenie chodnika 

diagonalnego w celu wykonania ekspozycji -Chodnik po pożarze - zamówienie uzupełniające, 

realizowane w ramach zadania podstawowego pn.: zabezpieczenie i adaptacja chodnika w pokładzie 

510..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Na cele ekspozycji -Chodnik po 

pożarze zostanie zaadoptowany i zabezpieczony obudową odcinek Chodnika diagonalnego. Roboty 

uzupełniające będą wykonywane zgodnie z dokumentacją (w załączeniu) -Projekt konstrukcji obudowy 

ekspozycji - Chodnika po pożarze w Chodniku diagonalnym w pokładzie 510- oraz -Projekt konstrukcji 

odrzwi 130 - 135 na odcinku obudowy mieszanej Chodnika podstawowego w pokładzie 510 

zaakceptowaną przez powołany Nadzór Autorski i technologią zatwierdzoną przez Kierownika Ruchu 

ZKWK Guido, obejmując: - wykonanie zabezpieczenia odcinka Chodnika diagonalnego - odrzwia 

drewniane D1-D9, - wykonanie tamy izolacyjnej, - wykonanie zabezpieczenia obudową murową z cegły 

odcinków ociosów Chodnika podstawowego w pok. 510 i Chodnika diagonalnego w rejonie połączenia 

tych wyrobisk, - wykonanie stabilizacji murów ociosowych w rejonie połączenia wyrobisk ściągami 

stalowymi, - wypełnienie pustek i scalenie górotworu pomiędzy murami ociosowymi a wyłomem w 

rejonie połączenia wyrobisk..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.25.55.00-4, 45.22.12.00-4.

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

W trakcie prowadzenia robót górniczych, na odcinku odrzwi 130 - 132, w dniu 03.03.2015 w ociosie 

wschodnim ujawniono za podsadzką kamienną wlot wyrobiska - chodnika. Na etapie wykonywania 

prac projektowych nie istniały techniczne możliwości ujawnienia występowania tego wyrobiska, nie 

występuje ono również na mapach górniczych będących integralną częścią Planu Ruchu Zakładu. 

Lokalizacja odkrytego wyrobiska koliduje z projektowaną lokalizacją komory ekspozycyjnej Chodnik 

po pożarze uniemożliwiając jej wykonanie, zakres zamówienia podstawowego został ograniczony 

Protokołem konieczności nr 7 z dnia 16.03.2015 o pozycję obejmującą wykonanie komory 

ekspozycyjnej Chodnik po pożarze. Zmiana lokalizacji projektowanej komory nie jest na tym etapie 

zaawansowania prac możliwa ze względu na wydrążenie pozostałych komór ekspozycyjnych 

zlokalizowanych w wschodnim ociosie Chodnika podstawowego oraz występowanie w otoczeniu 

Chodnika podstawowego za ociosem zachodnim zrobów poeksploatacyjnych. Drążenie komory 

ekspozycyjnej w zmienionej lokalizacji - w ociosie wschodnim powodowałoby konieczność 

przeprojektowania i przebudowy istniejącej już obudowy Chodnika podstawowego, dodatkowo 

lokalizacja drążonej komory mogłaby być przesunięta jedynie w kierunku Szybu Wyzwolenie co 

wiązałoby się z niekorzystną koncentracją naprężeń górotworu, generowaną przez pozostałe 

wydrążone komory ekspozycyjne. Na cele ekspozycji Chodnik po pożarze zostanie zaadoptowany i 

zabezpieczony obudową odcinek odkrytego Chodnika diagonalnego. Jego przydatność do 

adaptacji potwierdziła penetracja przeprowadzona w ramach profilaktycznej akcji ratowniczej w 

dniu 23.03.2015r. Przebieg odkrytego chodnika w stosunku do Chodnika podstawowego, gdzie 

odchylenie osi obu wyrobisk wynosi ok 12°, generuje w strefie naroża ich połączenia koncentrację 

naprężeń w górotworze. Ze względu na stateczność Chodnika podstawowego w pokładzie 510 

strefę tą należy zabezpieczyć i wzmocnić. Adaptacja i zabezpieczenie odkrytego Chodnika 

diagonalnego obejmować będzie jego udrożnienie, profilowanie wyłomu, zabezpieczenie obudową 

mieszaną (stropnice oparte na murze ociosowym) i obudową drewnianą odrzwiową, odizolowanie 

nieczynnej części Chodnika diagonalnego tamą izolacyjną, zabezpieczenie ociosów naroża 

połączenia Chodnika podstawowego w pok. 510 z Chodnikiem diagonalnym obudową murową z 

cegły oraz wypełnienie pustek i scalenie górotworu pomiędzy murami ociosowymi w rejonie 

połączenia wyrobisk w narożu. Zamawiający w SIWZ (CZĘŚĆ II, pkt 3) oraz w ogłoszeniu o 

zamówieniu 2013/S 248 432997 z dnia 21.12.2013 przewidział możliwość udzielenia zamówień 

uzupełniających do zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 Pzp. Zgodnie 

z zapisami SIWZ (CZĘŚĆ II, pkt. 3) Zamawiający przewiduje okoliczności, po których zaistnieniu 
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będą udzielane zamówienia uzupełniające zgodnie z ppkt.: c) odkrycie innych 

niezinwentaryzowanych wyrobisk lub stwierdzenie stanu technicznego znanych wyrobisk który 

uzasadni ich udrożnienie. Planowany w ramach zamówienia uzupełniającego zakres robót 

górniczych odpowiada elementom robót górniczych realizowanych w ramach zamówienia 

podstawowego polegających na: - wykonaniu zabezpieczeniu wyrobiska, - wykonaniu tamy 

izolacyjnej, - zabezpieczeniu odcinków ociosów obudową murową, - wykonanie stabilizacji murów 

ociosowych (kotwienie), - wypełnienie pustek i scalenie górotworu pomiędzy murami ociosowymi a 

wyłomem. Zamawiający postanowił zlecić wykonanie ww. robót Wykonawcy zamówienia 

podstawowego z wolnej ręki jako zamówienie uzupełniające.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

Zakład Wierceń, Kotwienia i Usług Górniczych BPW Sp. z o.o., ul. Hagera 41, 41-800 Zabrze, 

kraj/woj. śląskie.

Strona 3 z 3

2015-05-22http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=121204&rok=20...


