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ZMIANA TREŚCI SIWZ 
 
Dotyczy: Wykonanie usług architektonicznych i inżynieryjnych w zakresie projektowania 
oraz robót budowlanych dla inwestycji pn. „Przebudowa i modernizacja pomieszczeń 
Herbarium Stetinensis w budynku Instytutu Biologii US przy ul. Wąskiej 13 w Szczecinie" 
 
Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) – dalej p.z.p. dokonuje zmiany treści 
SIWZ poprzez aktualizację części dokumentów składających się na program funkcjonalno-
użytkowy.  
Poniżej wykaz dokonanych zmian: 

1) Rysunek A1 w postępowaniu zamienić  na A1 po zmianach ->  nastąpiła zmiana 
nazwy z suszarni na pomieszczenie przygotowawcze do digitalizacji; 

2) Rysunek A3 w postępowaniu zamienić  na A3 po zmianach ->  nastąpiła zmiana 
nazwy z suszarni na pomieszczenie przygotowawcze do digitalizacji; 

3) Rysunek L1 w postępowaniu zamienić  na L1 po zmianach ->  nastąpiła zmiana 
nazwy z suszarni na pomieszczenie przygotowawcze do digitalizacji; 

4) Plik- Opis Herbarium V2 zamienić na Opis Herbarium V3 
a) W opisie pkt 4 OPIS WYTYCZNYCH I WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO 

ODNOŚNIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA nastąpiła zmiana nazwy z 
suszarni na pomieszczenie przygotowawcze do digitalizacji 

b) W tabeli 5.2 nastąpiła zmiana nazwy z suszarni na pomieszczenie 
przygotowawcze do digitalizacji 

c) W tabeli pkt 7.1 nastąpiła zmiana nazwy z suszarni na pomieszczenie 
przygotowawcze do digitalizacji 

5) Plik- PFU Herbarium V2 zamienić na Opis Herbarium V3 
a) W opisie pkt 2.2 zmiana powierzchni użytkowej z 248,09 m2 na 247,70 m2 
b) W tabeli pkt 2.4 nastąpiła zmiana nazwy z suszarni na pomieszczenie 

przygotowawcze do digitalizacji 
c) W tabeli pkt 2.6 nastąpiła zmiana nazwy z suszarni na pomieszczenie 

przygotowawcze do digitalizacji 
Zaktualizowane dokumenty stanowią załącznik do niniejszej informacji 

  
Z uwagi na dokonanie zmian treści SIWZ, Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i 
otwarcia ofert na dzień 30.10.2020 r. Godziny oraz forma i sposób składania i otwarcia ofert 
pozostają bez zmian.  

 

         Z poważaniem,  
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