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dotyczy: przetargu nieograniczonego na: Przebudowa drogi powiatowej nr
1326D Łapczyce Etap I - droga dojazdowa do gruntów rolnych.

Na Podstawię art, 85 ust. 2, 3 i 4 ustawy Prawo zamowień publicznych z dnla 29 stycznta
2004 r. (Dz, U, z 2018 r. poz. 1986 zę zm.) Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy piosi o
wyrażenie zgody na przedłużenie tęrmin u związania z ofertą do 3 0 dni.
Przędłużęnie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem
okresu waŻnoŚci wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesięniem rro*ego wadium na
przedłuzony okre s związania ofertą.
Odmowa wyrażeniazgody, nie powoduje utraty wadium.

Termin złożenia oświadczenia o przedłużeniu terminu nłiązania ofertą i ważnościwadium
uptywa z dniem 23.10.2019 r.

Oświadczenia mozna przesyłac za pomoaą pocńy elektronicznej a naŚtępnie pocztą
oryginału,
Przędłużonyw ten sposób termin związania
upłynie w dniu 22 listopada2019 r.
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ofertą liczony zgodnie

z

w formie

zapisami art, 85 ust. 5 Pzp

Wykonawca, który nie zgodzi się na przedłuzenie okresu związania ofertą o w/w czas zostanie
odrzucony z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 89 ust, I pkt7ai 7b. pn.
,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1326D Łapczyce Etap I - droga dojazdowa do gruntów
rolnych."
Niniejszy wniosek został również zarrlieszczony na stronie internetowej Zamawiającego pod
adresem www. dro gi.trzebnica.pl

W zaŁączeniu wzór oświadczenia Wykonawcy na wniosek Zamawiającęgo w sprawie wyrńenia
zgodynaptzedłużęnieterminuzwtązaniaofertą.
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Przedsiębio^_Ło]_u9_o*Y i Utrzymania Dróg i Mostów
Sp. z

o.
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BERGBRBAU_P_.L.KA Sp. z o. o. ul. §zcńińska 11, 5+517 o.
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1. Grupa Pos -BET Sp. z o. o. ul. onufregoZagłoby5ó n,54-514
2, STRABAG Infrastruktura Południe Sp. ń. o. fryroku, ul. Lipowa Wrocław,

5A,52-200Wrocław.
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