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wszvscv uczestnicv przetargu

dotyczy: przetargu nieograniczonego na: Przebudowa drogi powiatowej nr
I329D polegająca na budowie chodnika w miejscowości Domanowice
z podziałem na etapy - ETAP I na odcinku od skrzyżowan ia z drogą
Powiatową nr 133lD do końca zabudowań w stronę Kaszyc Wielkich.

Na podstawie art. 85 ust. Ż, 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 sĘcznia
2004 r. (Dz. U. z 2018 L poz. 1986 ze zm) Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy prosi o
wyrżenie zgody naprzedłużenie terminuzńęaniaz ofertądo 60 dni.

Przędłużenie terminu związanta ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem
okresu wżności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowęgo wadium na
przedłużony okres związania o fertą,
Odmowa wyrużeniazgody, nie powoduje utraty wadium.

Termin złożenia oświadczenia o przedłużeniu terminu zu,iązania ofertą i ważności wadium
upływa z dniem 01.10.2019 r. ł

Oświadczenia mozna przesyłac za pomoaą poczty
oryginału,

Przędłużony w ten sposób termin związania z ofertą
upłynie w dniu 31października 2019 r.

WYkonawca, który nie zgoózi się na przedŁużenie okresu związania ofertą o w/w czas zostanie
odrzucony z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.89 ust. I plł7ai 7b. pn.
,, Przebudowa drogi powiatowej nr 1329D polegająca na budowie chodnika w miejŚcowości
Domanowice z podziałem na etapy - ETAP I na odcinku od skrryżowania z drogą powiatową
nr 1331D do końca zabudowań w stronę Kaszyc Wielkich.''
Niniejszy wniosek zostń również zarlieszczony na stronie internetowej Zamawiającego pod
adresem www. dro gi.trzebnica.pl

W załączeniu wzór oświadczenia 'Wykonawcy na wniosek ZamawiĄącego w sprawie wyrużenia
zgodynaprzedŁużenieterminuzwiązantaofertą.

Zpoważaniem:

elektronicznej a następnie pocńą w formie

liczony zgodnie z zapisarri art. 85 ust. 5 Pzp

Dr-óg Powiatow3rch



Do wiadomości:
1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe Zalewski Marek

55_140 Zmigród - ZmigródeĘ ul. Zaldadowa 2,
2. Zal<lad Robót Budowlanych Wojciech Rapp

ul. Zielona 4,55-106 Czeszów.



Załącznik

do Wniosku na pr zedłużenie terminu związania ofertą

Pieczęć firmowa Wykonawcy

JalN{y, niżej podpisany/ podpisani

oŚwrłpCzE|{IE

oświadczam/ oświadczamy

iŻ, vlryrażaml wyrażamy zgodę na przedłużenie terminu zwiazania oferta o okres koleinvch 30 dni. zgodnie z
zaPisem Zamawiającego z dnia 23.09.2019 roku. Jędnocześnię oświadczaml oświadczam}, 

^ Je"t.ś.y Źwiązan1
złożoną ofertą na zadatię pn.: ,, Przebudowa drogi powiatowej nr 1329D polegająca na budowie
chodnika w miejscowości Domanowice z podziałem na etapy - ETAP I na odcinku od
skrzyŻowania z drogą powiatową nr 1331D do końca zabudowań w stronę Kaszyc Wielkich.''
przez łacznv okres 60 dni liczonych od dnia upływu terminu składania ofert.

/miejscowośó, datal /podpis i pieczęć osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy/
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