
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 121150-2015 z dnia 2015-05-22 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Zabrze
Zmiana polegająca na odmiennej niż zakładał projekt pierwotny Aktualizacja dokumentacji projektowej pn. 
Przeprowadzenie badań wraz z opracowaniem dokumentacji zabezpieczenia i adaptacji chodnika podstawowego 
w pokładzie 510, w strefie...

Zabrze: Poszerzenie wyłomu chodnika podstawowego na odcinku 
odrzwi 122 - 129 - zamówienie dodatkowe realizowane w ramach 

zadania podstawowego pn: Zabezpieczenie i adaptacja chodnika w 
pokładzie 510, do umowy 93/2014/REOK z dnia 31.03.2014 

(ZP/40/MGW/2013).
Numer ogłoszenia: 132842 - 2015; data zamieszczenia: 03.06.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer 

ogłoszenia w BZP: 121150 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie.

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.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Poszerzenie wyłomu chodnika podstawowego 

na odcinku odrzwi 122 - 129 - zamówienie dodatkowe realizowane w ramach zadania podstawowego 

pn: Zabezpieczenie i adaptacja chodnika w pokładzie 510, do umowy 93/2014/REOK z dnia 31.03.2014 

(ZP/40/MGW/2013)..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zmiana polegająca na odmiennej niż zakładał projekt 

pierwotny Aktualizacja dokumentacji projektowej pn. Przeprowadzenie badań wraz z opracowaniem 

dokumentacji zabezpieczenia i adaptacji chodnika podstawowego w pokładzie 510, w strefie wystąpienia 

na odcinku odrzwi nr 122 - 129 poszerzenia wyłomu Chodnika podstawowego w pokładzie 510, 

konstrukcji odrzwi obudowy zasadniczej Chodnika - z dwustojakowej na trójstojakową poprzez 

wydłużenie stropnic w kierunku ociosu wschodniego i zabudowę dodatkowego stojaka. Dodatkowe 
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stojaki posadowione będą na podkładach kolejowych. Sposób zabudowy, olunek, stabilizację klamrami i 

rozporami, zabezpieczenie ociosów przez kotwienie kotwiami drewnianymi oraz posadowienie odrzwi 

wykonane będzie analogicznie z dokumentacją projektową Aktualizacja dokumentacji projektowej pn. 

Przeprowadzenie badań wraz z opracowaniem dokumentacji zabezpieczenia i adaptacji chodnika 

podstawowego w pokładzie 510. Wymagania materiałowe dodatkowych elementów obudowy są 

analogiczne jak dla odrzwi obudowy zasadniczej. Zabezpieczenie poszerzenia wyłomu Chodnika 

podstawowego w pokładzie 510 na odcinku odrzwi nr 122 ÷ 129 wykonane w ramach zostanie zgodnie z 

dokumentacją Projekt konstrukcji odrzwi 122 - 130 na odcinku poszerzenia wyłomu Chodnika 

podstawowego w pokładzie 510, zaakceptowaną przez powołany Nadzór Autorski oraz zatwierdzoną 

technologią przez Kierownika Ruchu Zakładu ZKWK Guido..

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

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, 

projekt/program: Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Program Operacyjny 

Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.Działanie 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu 

ponadregionalnym.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.05.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

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

kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 29031,81 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I 

NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 24231,00

Oferta z najniższą ceną: 24231,00 / Oferta z najwyższą ceną: 24231,00

Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I
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Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej 

ręki albo zapytania o cenę

1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie 

zamówienia jest zgodne z przepisami.

Art. 67 ust. 1 pkt 5 pkt. b ustawy Pzp. W Chodniku podstawowym w pok. 510 występuje na 

wschodnim ociosie strefa poszerzenia wyłomu na odcinku odrzwi nr 122 ÷ 129. W strefie tej projekt 

pierwotny Aktualizacja dokumentacji projektowej pn. Przeprowadzenie badań wraz z opracowaniem 

dokumentacji zabezpieczenia i adaptacji chodnika podstawowego w pokładzie 510 zakładał 

zabezpieczenie w formie odrzwi drewnianych dwustojakowych. Na przedmiotowym odcinku 

wyrobiska występują resztki po rozebranej ściance murowej oraz słabo spoisty materiał złożony z 

odłamków skalnych i drobnej frakcji spajająco - wypełniającej (roboczo zdefiniowany, jako 

podsadzka kamienna), szacowana szerokość poszerzenia z uwzględnieniem likwidacji pozostałości 

podsadzki kamiennej i wykonania obrywki luźnych i zagrażających samoistnym opadem 

fragmentów ociosu wschodniego wyniesie ok 1 m. W związku z ujawnieniem w trakcie 

wykonywania robót górniczych w Chodniku podstawowym w pok. 510 pogorszenia warunków 

górniczych zdecydowano w uzgodnieniu z powołanym Nadzorem Autorskim o zmianie sposobu 

zabezpieczenia strefy poszerzenia zmieniając konstrukcję odrzwi obudowy zasadniczej przez 

poszerzenie odrzwi w skutek wydłużenia stropnic i zabudowy dodatkowych stojaków na ich 

końcach. Na etapie wykonywania prac projektowych nie istniały techniczne możliwości 

bezpiecznego określenia zasięgu występowania w ociosie wschodnim Chodnika podstawowego 

podsadzki kamiennej, zasięg ten został określony w warunkach prowadzenia regularnych robót 

górniczych, przy wymaganym tymczasowym zabezpieczeniu stropu wyrobiska. Zabezpieczenie 

poszerzenia wyłomu Chodnika podstawowego w pokładzie 510 na odcinku odrzwi nr 122 - 129 

wykonane zostanie zgodnie z dokumentacją Projekt konstrukcji odrzwi 122 - 130 na odcinku 

poszerzenia wyłomu Chodnika podstawowego w pokładzie 510, zaakceptowaną przez powołany 

Nadzór Autorski oraz zatwierdzoną technologią przez Kierownika Ruchu Zakładu ZKWK Guido. Z 

uwagi na powyższe zaistniała konieczność udzielenia zamówienia dodatkowego na zabudowę 

dodatkowych stojaków na końcach odrzwi obudowy. Zamawiający przewidział możliwość zmian do 

umowy w § 19 ust. 1.2 ppkt. g. w przypadku zaistnienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji 

projektowej warunków geologicznych, tektonicznych lub wynikających z występowania zaszłości 

poeksploatacyjnych a także zmian wynikających z innych nieprzewidzianych istotnych okoliczności, 

których wprowadzenie będzie korzystne dla Zamawiającego. W nawiązaniu do powyższego zmiany 
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opisane w pozycjach 1 i 3 niniejszego protokołu wprowadzone zostaną do umowy stosownym 

aneksem. Wprowadzane zmiany nie wpływają na koszt realizacji umowy podstawowej. W związku 

z ujawnionymi w trakcie prowadzenia robót górniczych w Chodniku podstawowym w pok. 510 

pogorszeniami warunków górniczych i geologicznych oraz konieczności wykonania robót 

dodatkowych na podstawie odrębnych dokumentacji technicznych Zamawiający akceptuje zmianę 

w harmonogramie rzeczowo-finansowym, w pozycji 10, polegającą na podziale zakresu robót na 

dwa etapy - wykonanie odrzwi 122-129 w miesiącu kwietniu oraz odrzwi 130-135 w miesiącu maju. 

Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający przewidział możliwość udzielenia w drodze odrębnego 

postępowania zamówienia dodatkowego na roboty nie mieszczące się w zakresie robót opisanych 

SIWZ, załącznikach , umowie oraz dokumentacji projektowej. Taka sytuacja ma miejsce w 

przypadku robót opisanych w pozycji 2 niniejszego protokołu. Roboty te są niezbędne do 

zakończenia przedmiotu realizacji umowy podstawowej nr 93/2014/REOK z dnia 31.03.2014 a ich 

wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia w związku 

z czym zostanie udzielone zamówienie dodatkowe. Zakres robót koniecznych do wykonania jako 

zamówienie dodatkowe nie przekracza łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia 

podstawowego. Konieczność udzielenia zamówienia na roboty dodatkowe nie wpływa w żaden 

sposób na termin realizacji umowy podstawowej.
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