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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 125-351711)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja II: Przedmiot

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

Sekcja VII: Zmiany

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: POWIAT RACIBORSKI
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 276255111
Adres pocztowy: Powiat Raciborski
Miejscowość: Racibórz
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Kod pocztowy: 47-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Mekeresz
E-mail: przetagi@powiatraciborski.pl
Tel.: +48 4597385
Faks: +48 4158736
Adresy internetowe: 
Główny adres: www.powiatraciborski.pl

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:

„Adaptacja budynku Słodowni i modernizacja Domu Książęcego na centrum turystyczno-historyczne z ekspozycją multimedialną na Zamku
Piastowskim w Raciborzu”
Numer referencyjny: OR.VII.272.07.2022

II.1.2) Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
1. Adaptacji istniejącego budynku Słodowni poprzez przebudowę i wykończenie wszystkich pomieszczeń wraz z wykonaniem
ekspozycji multimedialnej. W szczególności wprowadzone zostaną następujące funkcje pomieszczeń: 1) w piwnicy –
sanitariaty, wiatrołap, restauracja ze strefą barową i zapleczem kuchennym oraz pomieszczenie socjalne, 2) na parterze – hol z
recepcją, szatnia, rozdzielnia posiłków, sanitariaty i sala wielofunkcyjna, 3) na I piętrze – pomieszczenie ekspozycji, sala
projekcyjna i pomieszczenie gospodarcze, 4) na II piętrze – pomieszczenie ekspozycji, komnaty z sanitariatami i komunikacja,
5) na poddaszu – komnaty z sanitariatami, pomieszczenie centrali wentylacyjnej i komunikacja, 6) komunikacji pionowej –
podnośnika dla osób niepełnosprawnych z terenu dziedzińca na parter, klatki schodowej od poziomu parteru do poddasza,
windy osobowo-towarowej od poziomu piwnic do poddasza i dźwigu gastronomicznego od poziomu piwnic na parter. 2.
Modernizacji Domu Książęcego, poprzez przearanżowania wizualne części wnętrz budynku za pomocą prac wykończeniowych,
zmiany oświetlenia oraz wprowadzenia nowych elementów wyposażenia i wystroju z wykorzystaniem elementów
multimedialnych. Modernizacja ta dotyczy: 1) części pomieszczeń parteru i I piętra w celu nadania im charakteru
średniowiecznych pomieszczeń wraz ze stworzeniem widowiska multimedialnego w jednym z pomieszczeń, 2) II piętra w
zakresie przearanżowania sali konferencyjnej oraz szatni z recepcją wraz z wykonaniem nowej zabudowy meblowej. 3.
Dostosowane do nowych funkcji i wykończenia: pomieszczenia korytarza, informacji i kasy mieszczących się w budynku
Bramnym.

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/07/2022

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 125-351711

VII.1) Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: (IV.2.7)
Warunki otwarcia ofert)
Zamiast:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.08.2022, o godzinie 11:30 Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do
odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku
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do odszyfrowania. Do otwarcia ofert w imieniu zamawiającego upoważnienie są powołani członkowie komisji przetargowej.
Powinno być:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.08.2022, o godzinie 11:30 Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do
odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku
do odszyfrowania. Do otwarcia ofert w imieniu zamawiającego upoważnienie są powołani członkowie komisji przetargowej.
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Data i czas lokalny (IV.2.7) Warunki otwarcia ofert)
Zamiast:
Data: 04/08/2022
Czas lokalny: 11:30
Powinno być:
Data: 09/08/2022
Czas lokalny: 11:30
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Data i czas lokalny (IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o
dopuszczenie do udziału)
Zamiast:
Data: 04/08/2022
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 09/08/2022
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: II.2.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia (II.2.4 Opis zamówienia)
Zamiast:
Część 2 zadania pn. „Adaptacja budynku Słodowni i modernizacja Domu Książęcego na centrum turystyczno-historyczne z
ekspozycją multimedialną na Zamku Piastowskim w Raciborzu, część 2 - wykonanie ekspozycji multimedialnej w budynku
Słodowni i aranżacji wnętrz Domu Książęcego – wykonanie dokumentacji projektowej, robót budowlanych, usług oraz dostaw
wyposażenia”, polega na: 1) wykonaniu dokumentacji projektowej i projektu wykonawczego wystawy dla części 2 zadania, w
oparciu o Program funkcjonalno – użytkowy 2 pn. „Adaptacja budynku Słodowni i modernizacja Domu Książęcego na centrum
turystyczno-historyczne z ekspozycją multimedialną na Zamku Piastowskim w Raciborzu, z lutego 2022 r. wraz z załącznikami
zwanym dalej „PFU 2” oraz pozostałe dokumenty dołączone do SWZ, poprzedzonej konsultacjami i uzgodnieniami z
Zamawiającym, wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych opinii, uzgodnień projektowych i zgód (w tym decyzji Śląskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach) w zakresie wynikającym z przepisów, 2) uzyskaniu pozwolenia na
budowę od organu administracji architektoniczno-budowlanej, 3) wykonaniu robót budowlanych i usług części 2 adaptacji
budynku Słodowni oraz modernizacji wnętrz Domu Książęcego w oparciu o opracowaną, odebraną i zatwierdzoną
dokumentację projektową i projekt wykonawczy wystawy, zgodnie z warunkami umowy oraz pozostałymi dokumentami
załączonymi do SWZ, 4) w imieniu Zamawiającego zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy lub
uzyskanie decyzji o oddaniu do użytkowania obiektu budowlanego, 5) przygotowanie i realizacja filmów (preprodukcja,
produkcja, postprodukcja) zgodnie z Projektem koncepcyjnym wystawy w budynku Słodowni, Specyfikacją techniczną usług,
zgodnie z warunkami umowy, 6) zakup, dostawę i montaż wyposażenia dla adaptacji budynku Słodowni oraz modernizacji
Domu Książęcego zgodnie z Projektem koncepcyjnym, „Widowiskiem multimedialnym w Domu Książęcym”, „Specyfikacją
techniczną dostaw wyposażenia – sprzętu”, „Specyfikacją ilościową dostaw wraz z wymaganiami”, „Specyfikacją techniczną
dostaw wyposażenia – mebli” oraz projektem wykonawczym wystawy, zgodnie z warunkami umowy. (...)
Powinno być:
Część 1 zadania pn., polega na: 1) wykonaniu dokumentacji projektowej dla części 1 zadania, w oparciu o Program
funkcjonalno – użytkowy 1 pn. „Adaptacja budynku Słodowni i modernizacja Domu Książęcego na centrum turystyczno-
historyczne z ekspozycją multimedialną na Zamku Piastowskim w Raciborzu, z marca 2022 r., zwanym dalej „PFU 1” oraz
pozostałe dokumenty dołączone do SWZ, poprzedzonej konsultacjami i uzgodnieniami z Zamawiającym, wraz z uzyskaniem
wszelkich wymaganych opinii, uzgodnień projektowych i zgód (w tym decyzji Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków w Katowicach) w zakresie wynikającym z przepisów, 2) uzyskaniu pozwolenia na budowę od organu administracji
architektoniczno-budowlanej, 3) wykonaniu robót budowlanych części 1 adaptacji budynku Słodowni oraz modernizacji wnętrz
Domu Książęcego w oparciu o opracowaną, odebraną i zatwierdzoną dokumentację projektową zgodnie z warunkami umowy
oraz pozostałymi dokumentami załączonymi do SWZ, 4) w imieniu Zamawiającego zawiadomienia organu nadzoru
budowlanego o zakończeniu budowy lub uzyskanie decyzji o oddaniu do użytkowania obiektu budowlanego, 5) zakupie,
dostawie i montażu wyposażenia zgodnie ze „Specyfikacją techniczną dostaw wyposażenia restauracji, rozdzielni i
pomieszczenia socjalnego”, „Specyfikacją techniczną dostaw mebli”, „Specyfikacją techniczną dostaw wyposażenia
elektronicznego i elektrycznego” zgodnie z warunkami umowy. (...)

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


