
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 228370-2015 z dnia 2015-09-03 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Zabrze
Przedmiotem zamówienia jest remont zbrojenia szybowego szybu Kolejowy. Prace będą polegać na dostawie i 
wymianie dziesięciu dźwigarów głównych zbrojenia szybowego po stronie przedziału drabinowego w szybie 
Kolejowy w Zabytkowej...
Termin składania ofert: 2015-09-15 

Zabrze: Remont zbrojenia szybowego szybu Kolejowy.
Numer ogłoszenia: 266132 - 2015; data zamieszczenia: 08.10.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

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

ogłoszenia w BZP: 228370 - 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: Remont zbrojenia szybowego szybu 

Kolejowy..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont zbrojenia szybowego 

szybu Kolejowy. Prace będą polegać na dostawie i wymianie dziesięciu dźwigarów głównych zbrojenia 

szybowego po stronie przedziału drabinowego w szybie Kolejowy w Zabytkowej Kopalni Węgla 

Kamiennego Guido. Gwarancja udzielona na przedmiotowe zadanie obejmuje okres 3 lat od dokonania 

odbioru końcowego Prace związane z wymianą dźwigarów muszą zostać przeprowadzone w taki 

sposób aby nie zakłóciły funkcji obiektu. Zamawiający wymaga aby wymiana została przeprowadzona w 

terminie 70 dni od dnia podpisania umowy, jednak nie dłużej niż do 18. 12. 2015r. Kopalnia w ciągu dnia 

jest otwarta dla zwiedzających w związku z powyższym realizacja przedmiotu zamówienia winna się 

odbywać w dniach roboczych w godzinach od 1400 do 600 dnia następnego (poniedziałek), , od 22º°do 

600 dnia następnego(wtorek, środa, czwartek, piątek). Przedmiot zamówienia musi być wykonany 

zgodnie z wiedzą i doświadczeniem Wykonawcy przy zachowaniu wszystkich przepisów regulujących 
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przedmiotowe prace w tym Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych 

zakładach górniczych (Dz. U. z 2.09.2002 r. Nr 139, poz.1169 ze zm.).Zamawiający ze względu na 

szczególne warunki panujące na terenie obiektu zaleca dokonanie wizji lokalnej obiektu przez 

Wykonawcę. Przy wykonywaniu prac Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać wszystkich przepisów 

prawnych regulujących materię dotyczącą przedmiotowych prac a zwłaszcza zgodnie z zaleceniami 

ujętymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w 

podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. Nr 139, poz. 1169). 1. Wszystkie roboty szybowe winny być 

uprzednio uzgodnione z kierownictwem kopalni. 2. Pracownicy wykonujący pracę winni zostać 

wyposażeni w odpowiednie środki bezpieczeństwa. 3. Wykonawca jest zobowiązany do przeszkolenia 

osób wykonujących zamówienie na terenie kopalni. Szkolenie zostanie przeprowadzone przez 

Zamawiającego i obejmie m. in: - zapoznanie osób z obiektem kopalni, - zapoznanie ze środkami 

bezpieczeństwa występującymi na danym terenie, - zapoznanie z zagrożeniami istniejącymi na danym 

obiekcie w tym z zagrożeniem przeciwpożarowym, - zapoznanie ze sprzętem przeciwpożarowym w tym 

sposobem jego użycia. Z wyżej wymienionego szkolenia Zamawiający sporządzi protokół szkolenia, 

który podpisują wszystkie osoby uczestniczące w realizacji zamówienia. 4. Przedmiotowe zamówienie 

obejmuje wymianę 10 dźwigarów głównych po stronie przedziału drabinowego co wiąże się z dostawą 

poniżej przedstawionych materiałów i wykonaniem elementów niżej wyszczególnionych. Dźwigary 

główne wykonane są z profili stalowych [ 240 dł. 4140 mm - 10 sztuk Dźwigary wsporcze wykonane są z 

profili stalowych [ 200 dł. 1200 mm - 10 sztuk Należy wymienić: 1) 2 dźwigary główne na których wsparte 

są pomosty spoczynkowe przedziału drabinowego mocowane na dwóch dźwigarach wsporczych [ 200 

dł. 1200 mm, 2) 8 dźwigarów głównych międzypomostowych posiadających po jednym dźwigarze 

wsporczym. Dźwigary wpuszczane (osadzone) w obudowę murowaną cegłą. Realizacja zadania polega 

w szczególności na: 1. opracowaniu technologii wykonawstwa robót, realizacji dostawy i wymiany 

wskazanych elementów zbrojenia szybowego. Dla ww. technologii Wykonawca zobowiązany jest 

uzyskać zatwierdzenie Zamawiającego przed rozpoczęciem robót, 2. wykonaniu wszelkich prac 

przygotowawczych niezbędnych do prawidłowego rozpoczęcia i przeprowadzenia, 3. zorganizowaniu, 

prowadzeniu, nadzorowaniu i zabezpieczeniu robót określonych w powyższych punktach, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa w tym przepisami miejscowymi. Zamawiający zapewni Wykonawcy: 

1. obsługę elektryczną oraz teletechniczną, 2. łączność telefoniczną oraz sygnalizację alarmową dla 

poszczególnych punktów pracy, 3. przeszkolenie pracowników Wykonawcy w zakresie obowiązujących 

w ZKWK Guido przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu i bezpieczeństwa 

pożarowego, występujących zagrożeń, porządku dyscypliny pracy, zasad łączności i alarmowania, 

znajomości rejonu prac, procedury zgłaszania wypadków i zagrożeń, możliwość korzystania z łaźni i 

lampowni Obowiązki Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy spełniając 
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wszystkie wymogi Zamawiającego opisane w SIWZ. 1. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia 

imiennego wykazu osób pracowników Wykonawcy z określeniem funkcji, kwalifikacji oraz uprawnień 

(zgodnie z warunkami SIWZ ). Osoby te potwierdzą podpisami znajomość ruchu zakładu. 2. Wykonawca 

sprawuje dozór i nadzór nad przebiegiem prac zgodnie z obowiązującymi przepisami. 3. Wykonawca w 

trakcie wykonywania prac objętych umową, zobowiązuje się do stosowania obowiązujących przepisów 

prawa, w szczególności przepisów Prawa Geologicznego i Górniczego, Rozporządzenia MG z dnia 28 

czerwca 2002r., do przestrzegania zarządzeń PIP i Władz Górniczych oraz regulaminów i wewnętrznych 

ustaleń Zamawiającego i z tego tytułu ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne skutki powstałe w 

wyniku zaniedbania lub rażącego naruszenia powyższych przepisów. 4. Wykonawca zobowiązuje się we 

własnym zakresie przeszkolić swoich pracowników wykonujących prace u Zamawiającego w zakresie 

znajomości przepisów regulujących bezpieczne wykonywanie robót w zakładach górniczych i nie 

zatrudniać pracowników, którzy nie wykazują dostatecznej znajomości tych przepisów. 5. Wykonawca 

zobowiązuje się zatrudniać przy kierowaniu, nadzorowaniu i wykonywaniu prac objętych umową 

wyłącznie pracowników o pełnych kwalifikacjach i uprawnieniach do kierowania i wykonywania tych 

robót w ruchu zakładu górniczego zgodnie z warunkami opisanymi w SIWZ. 6. Zabezpieczenia we 

własnym zakresie niezbędnego sprzętu. 7. Zgłoszenie dozorowi ruchu kopalni rozpoczęcie i 

zakończenie robót, a tym samym przyjście i wyjście pracowników. 8. W przypadku uszkodzenia sprzętu, 

maszyn i urządzeń będących własnością Zamawiającego, z przyczyn zależnych od Wykonawcy, koszt z 

tytułu ich naprawy oraz skutków wystąpienia awarii ponosi Wykonawca. 9. Ubezpieczenia swoich 

pracowników; za szkody niezawinione przez Zamawiającego powstałe w wyniku wypadku, odpowiada 

Wykonawca w stosunku do swoich pracowników. Strony wyłączają w tym zakresie odpowiedzialność 

kopalni wynikającą z art. 146 Prawa Geologicznego i Górniczego. Zmawiający przewiduje możliwość 

dokonania wizji lokalnej na wniosek Wykonawcy. Wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem wizji 

ponosi samodzielnie każdy Wykonawca. Każdy Wykonawca ponosi również wyłączną odpowiedzialność 

za wszelkie straty i szkody powstałe jako następstwo wizji lokalnej obiektu. Zamawiający nie ponosi 

odpowiedzialności za nieprawidłowości w przygotowaniu oferty oraz wyliczeniu ceny ofertowej...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.25.41.00-3, 28.00.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.10.2015.
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IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

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

Karbon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Obroki nr 77, 40-833 Katowice, kraj/woj. 

śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 94500,00 PLN.

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

NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 57441,00 

Oferta z najniższą ceną: 57441,00 / Oferta z najwyższą ceną: 85362,00 

Waluta: PLN .
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