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Wniosek zamawiającego
w sprawie przedłużenia terminu związania z ofertą

DotVczV :

PostęPowania nr ZDP ZP,277.3.2019 pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1439KGnojnik- Zlotaw msc. Gnojnik,
Lewniowa, Złota, Biskupice Melsztyńskie km 0+014 do 8+279 w ramach FUNDUSZU DROG SAMORZĄDOWYCH
ogłoszonego w BZP nr BZP 519068-N-2019 .

W związku z przedłużającą się procedurą zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia
Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego , zgodnie z art. 85 ust.z , ustawy Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z2OI8, poz. 1986 ze zm.) Zamawiający Zarząd Dróg Powiatowych w
Brzesku , zwraca się z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą , na
czas niezbędny do zawarcia umowy w /w postępowaniu , o 60 dni tj. do dnia L7.06.2O!9 r ,

Aktualnie termin związania ofertą upływa w dniu 18.04.2019 r.

Zgodnie z art.85 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych , Wykonawca lub na wniosek
zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą , z tym że zamawiający może tylko raz , co
najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania z ofertą zwrócić się do wykonawców o
wYraŻenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres , nie dłuższy jednak niż 60 dni .

Odmowa wyrażenia zgody nie , nie powoduje utraty wadium.
Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu
ważnoŚci wadium albo, jeśli jest to możliwe , z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres
związania ofertą.

OŚwiadczenie Wykonawcy do tyczące wyrażenia zgody na powyższe należy przekazać
Zamawiającemu w nieprzekraczalnym terminie do dnia L7.04.2OL9 r.

Brak zgody na wniosek Zamawiającego na przedłużenie terminu związania ofertą o czas
oznaczonY PowyŻej, skutkowaĆ będzie odrzuceniem oferty zgodnie z art.89 ust 1 pkt 7a ustawy Pzp.
Brak odpowiedzi na wniosek Zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania
ofertą o czas oznaczony powyżej , potraktowany będzie przez Zamawiającego jako brak zgody
Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą .

Niniejszy wniosek został również zamieszczony i udostępniony na stronie internetowej
Zamawiającego.

W załączeniu wzór oświadczenia Wykonawcy
terminu związania ofertą - do pobrania .

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie
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/ podpis Kierownika



Otrzymują :

1. BUD-DRÓG Usługi Budowy i Modernizacji Dróg Łagosz S,J, przyborów 398 ,32-825 Borzęcin
2. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. wJaśle, ul. Jana Pawła ll 30
38-200 Jasło
3. Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe LlMDROG Sp. z o.o. ul. M.B. Bolesnej 87
34-600 Limanowa
4. Przedsiębiorstwo - Drogowo-Mostowe SA , ul, Drogowców I ,3g-2oo Dębica
5. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych SA ul. Jagodowa 55
33-3OO Nowy Sącz
6. STRABAG lnfrastruktura Południe sp. zo.o. Biuro Grupy - Tarnów , ul. Mostowa 14 , 33-100

Tarnów
7. Ala
8. Strona internetowa zamawiającego



/pieczęć Wykonawcy/

oświadczenie

Ja niżej podpisany ( imię i nazwisko)

Jako upoważniony do reprezentowania wykonawcy ( nazwa firmy)

oświadczam, że wyrażam zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą o okres kolejnych 60 dni ,

zgodnie z wnioskiem Zamawiającego w sprawie przedłużenia związania ofertą , tj, do dnia

t7.o6.zotg r orazoświadczam, że jestem związany zlożoną ofertą W postępowaniu o udzie|enie

zamówienia , którego przedmiotem jest : Przebudowa drogi powiatowej nr 1439K Gnojnik -

Z|otaw msc. Gnojnik, Lewniowa,Złota,Biskupice MelszĘńskie km 0+014 do8+279

w ramach FUNDUŚZU DRóG SAMoRZĄbowycg , prowadzonego w trybie przetargu

nieograniczonego.

Jednocześnie wyrażam zgodę na przedłużenie ważności wadium, wniesionego na

rachunek bankowy Zamawiającego na pełny , przedłużony okres nowego terminu związania z

ofertą, *

Jednocześnie przekładam w załączeniu dokument ( oryginał ) potwierdzający przedłużenie

ważności wadium/ wniesienie nowego wadium , na pełny , przediużony okres nowego

terminu związania z ofertą. **

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy


