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Katowice: Wykonanie robót dodatkowych obejmujących zabezpieczenie
skarpy w obrębie parkingu w ramach rewitalizacji zabytkowych
budynków Łaźni Głównej i Stolarni wraz z przyległym terenem dawnej
kopalni Katowice i budową niezbędnej infrastruktury na potrzeby
Muzeum Śląskiego w Katowicach
Numer ogłoszenia: 112514  2016; data zamieszczenia: 05.05.2016
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY  Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Śląskie, ul. Tadeusza Dobrowolskiego 1, 40205 Katowice, woj. śląskie, tel.
032 25856613; 3503672, faks 032 2599804 , strona internetowa www.muzeumslaskie.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót dodatkowych obejmujących
zabezpieczenie skarpy w obrębie parkingu w ramach rewitalizacji zabytkowych budynków Łaźni Głównej i
Stolarni wraz z przyległym terenem dawnej kopalni Katowice i budową niezbędnej infrastruktury na potrzeby
Muzeum Śląskiego w Katowicach.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest
wykonaniu robót dodatkowych obejmujących zabezpieczenie skarpy w obrębie parkingu, poprzez system
gwoździowania oraz powierzchowne wzmocnienie skarpy. Szczegółowy opis zamówienia zawiera
dokumentacja projektowa oraz protokół konieczności stanowiące załączniki do dokumentacji postępowania.
Termin realizacji zamówienia: 30 dni od podpisania umowy..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.20.00.009.
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
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki
1. Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych.
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2. Uzasadnienie wyboru trybu
Uzasadnienie faktyczne: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót dodatkowych w zakresie
zabezpieczenia skarpy w obrębie parkingu poprzez system gwoździowania oraz powierzchowne
wzmocnienie skarpy, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej
do przewidzenia oraz które są niezbędne dla prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego.
Konieczność wykonania robót wynika z napotkanych dopiero po odsłonięciu skarpy oraz jej docelowym
uformowaniu niekorzystnych warunków gruntowych, które zostały stwierdzone po przeprowadzeniu
dodatkowych badań geotechnicznych w obrębie samej skarpy. Na podstawie wyników sprawozdania z
badań geotechnicznych opracowany został projekt zabezpieczenia skarpy, który pozwoli na zachowanie
stateczności skarpy i zapewnienie bezpieczeństwa budynków na niej posadowionych oraz wykonanie
pozostałych robót objętych zamówieniem podstawowym. Szacunkowa wartość niniejszego zamówienia
wynosi 348 450,19 zł netto (83 463,12 euro netto). Całkowita wartość udzielonych zamówień
dodatkowych dla umowy podstawowej łącznie z niniejszym zamówieniem wynosi 958 112,75 zł netto.
Wartość tych zamówień nie przekracza 50% wartości zamówienia podstawowego, która wynosi: 7 979
554,60 zł netto (15 959 109,20 zł netto x 50%). Niniejsze zamówienie jest dziewiątym zamówieniem
dodatkowym do przedmiotowego zamówienia podstawowego. Uzasadnienie prawne: Z uwagi iż
przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty nieobjęte zamówieniem podstawowym, ich wykonanie:
1) jest niezbędne dla prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, 2) stało się konieczne na
skutek sytuacji niemożliwej do przewidzenia, 3) warunkuje wykonanie zamówienia podstawowego, a
wartość zamówienia łącznie z dotychczas udzielonymi zamówieniami dodatkowymi nie przekracza 50%
wartości zamówienia podstawowego, stwierdzono spełnienie wszystkich koniecznych warunków dla
zaklasyfikowania konieczności wykonania robót jako zamówienie dodatkowe, zgodnie z art. 67 ust 1 pkt
5) lit. b ustawy prawo zamówień publicznych

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA
TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna, ul. Rydygiera 8 lok. 3A, 01793 Warszawa, kraj/woj.
mazowieckie.
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