
 Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 233246-2010 z dnia 2010-08-02 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Rzeszów 

Nazwa: Rozbudowa Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego (PPNT) - II etap Uzbrojenie terenu 

Podkarpackiego Parku Naukowo -Technologicznego Strefa S1-3 Jasionka województwo podkarpackie Zadanie 

realizowane w ramach Programu Operacyjnego... 

Termin składania ofert: 2010-08-17  

 

Numer ogłoszenia: 249298 - 2010; data zamieszczenia: 13.08.2010 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 233246 - 2010 data 02.08.2010 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, woj. 

podkarpackie, tel. 017 8520600, 8520610, fax. 017 8520611. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3.  

 W ogłoszeniu jest: Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w 

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy zawarcia umowy na zasadach 

określonych w SIWZ - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ. Wszelkie 

zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego 

przez obie strony, pod rygorem nieważności. Zmiana postanowień zawartej umowy może 

nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod 

rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych 

w art. 144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści 

umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.  

 W ogłoszeniu powinno być: Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej 

umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: 

tak Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy zawarcia umowy na zasadach 

określonych w SIWZ - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ. W przypadku 

zmiany wysokości ustawowej stawki podatku VAT wynagrodzenie brutto Wykonawcy w 

części dotyczącej wysokości podatku VAT ulegnie odpowiedniej zmianie. Wszelkie 

zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego 

przez obie strony, pod rygorem nieważności. Zmiana postanowień zawartej umowy może 

nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod 

rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych 

w art. 144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści 

umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności..  

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=233246&rok=2010-08-02


 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.  

 W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu lub ofert: 17.08.2010 godzina 10:00, miejsce: Rzeszowska Agencja 

Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, pokój nr 317 - 

sekretariat,..  

 W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu lub ofert: 19.08.2010 godzina 12:00, miejsce: Rzeszowska Agencja 

Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, pokój nr 317 - 

sekretariat,..  

 
 


