
1 / 2

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: POWIAT RACIBORSKI
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 276255111
Adres pocztowy: Plac Stefana Okrzei 4
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

Sekcja II: Przedmiot
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” -wykonanie robót budowlanych (...)

Numer referencyjny: OR.VII.272.23.2022

II.1.2) Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Adaptację istniejącego budynku Słodowni poprzez przebudowę z wykończeniem części pomieszczeń. 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. Modernizację Domu 
Książęcego, poprzez przearanżowania wizualne części wnętrz budynku za pomocą prac wykończeniowych, 
zmiany oświetlenia oraz wprowadzenia nowych elementów wyposażenia i wystroju. Modernizacja ta dotyczy 
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II piętra w zakresie przearanżowania sali konferencyjnej oraz szatni z recepcją wraz z wykonaniem nowej 
zabudowy meblowej.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

13/09/2022

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez TED eSender:
Login TED eSender: TEDHCPWD
Logowanie jako klient TED eSender: powiatraciborski_1
Dane referencyjne ogłoszenia: 2022-001111
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 156-446547
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 11/08/2022

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
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: 19/09/2022
Czas lokalny: 11:30
Powinno być:
Data: 26/09/2022
Czas lokalny: 11:30
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Data (IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie 
związany ofertą)
Zamiast:
Data: 17/12/2022
Powinno być:
Data: 24/12/2022
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: 19/09/2022
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 26/09/2022
Czas lokalny: 11:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:446547-2022:TEXT:PL:HTML

