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wszvscv uczestnicv przetargu

doĘczy: przetargu nieograniczonego na: Przebudowa drogi powiatowej nr
1341D w zakresie budowy chodnika od miejscowości Trzebnica do m.
Raszówo gm. Trzebnica.

Na Podstawie art. 85 ust. 2, 3 i 4 ustawy Prawo zamówieńpublicznyc h z dnia29 styczńa
2004 r. (Dz. U. z 2019 L poz. 1843 ze zm) Zaruąd Dróg Powiatowych w Trzebnicy prosi o
wyrazenie zgody naptzedłużenie tęrminu związaniaz ofertądo 60 dni.
Ptzedłużenie terminu zvviązańaofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem
okresu wazności wadium albo, jeżeli_ nie jest to możliwe, z wniesieniem no*ego wadium na
przedłużony okres związania ofertą.
Odmowa wytażeńazgody, nie powoduje utraty wadium.

Termin złożenia oświadczenia o przedlużeniu terminu rwiązania ofertą i ważności wadium
uptywa z dniem 23.05.2020 n

OŚwiadczenia można ptzesyłać za pomocą poczĘ elektronicznej a nast§pnie poczLą w formieoryginafu. t

Przedłlńony w ten sposób termin zwięańa z ofertąliczony zgodnie z zapisamiart. 85 ust. 5 Pzp
upłynie w dniu 22lipca2020 n

Wykonawca, który ńe zgodzi się na przedłużeńe okresu związaria ofertą o w/w czas zostanie
odrzucony z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7ai7b. pn.
,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1341D w zakresie budowy chodnika od miejŚcowości
Trzebnica do m. Raszów, gm. Trzebnica.''
Niniejszy wniosek został również zartięszczony na stronie internetowej Zarnańającego pod
adresem www. drogi.trzebnica.pl

W załączeńll wzót oświadczenia Wykonawcy na wniosek Zamawiającego w sprawie vryrńenia
zgody na ptzedłużenie terminu zwięańa ofertą.

www. droqi.trzebnica. pl

Trzebnica, 19.05.2020 r.



Do wiadomości:
1. WODROMEL Maciej Sobkowiak ul. Kłokcrycka 148, 51-376Wrocław,2. Gembiak - Mikstacki sp. j. ul. Transportowa 3,63-700 Krotoszyn,
3. AN-GREG ul. Gimiazjalna 18, 5*220Jelcz-Laskowice,
!. Usługi OgÓInobudowlaneAnna Chleboś Granowiec ul. Kościelna3,63-435 Sośnie,5. RAVEA Sp. z o. o. ul. Wojciecha Cybulskiego 41 lok 23, 50-205 WRocŁAw,6, Przedsiębiorstwo Drogowe "DROGB_I]D'- Gosłń Sp. z o. o. 63_800 Gostyń, Grabonóg 69b,7. PUB ..BRI]KPOL'' s. c. Strzelce Wielkie 81c, 6-b20 iiaski,
8. DECoSTAR DEVELOPMENT Sebastian Smolak ul. Wroclawska 1, 5t114 Wisznia Mała,9. Firma Budowlana "FOBrSo' Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Przemysłowa 3, 59_300

Lubin,
10. Zal<lad Robót Budowlanych Wojciech Rapp ul. Zielona4,55-106 Czeszów.



Załącznk
do Wniosku na pr zedłużenie terminu zvviązania ofertą

Pieczęć firmowa Wykonawcy

Jal My, niżej podpisany/ podpisani

oŚwrłoczBNIE

oświadczam/ oświadczamy

iż, v,yrażaml wyrażamy zgodę na przedłużenie terminu zwiazania zgodnie z
zaPisem Zamawiającego z dnia 19,05.2020 roku. Jednoczęśnie oświadczam/ oświadczarrry, ze .jesteśmy Źwiązani
złożoną ofertą na zaduię pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1341D w zakresie budowy
chodnika od miejscowoŚci Trzebnica do m. Raszów, gm. Trzebnica.".przez łaczny okres 90 dni
liczonvch od dnia upływu terminu składania ofert.

/miejscowość, data/ /podpis i pieczęó osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy/


