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Zapoltce, dnta 20 marca 20l8 r.
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WSZYSCY WYKONAWCY!!!

WNIOSEK ZAMAWIAJĄCEGO

W SPRAWIE PRZEDŁUZENIA TERMINU ZWIĄZANIA OFERTĄ

W związku z ptzedłużającą się procedurą zakończenia postępowania o udzielenie

zamówienia, prowadzonego w trybie przetarga nieograniczonego, którego przedmiotem jest

,,Przebudowa i rozbudowa części istniejącej szkoły w Zapolicach o przedszkole publiczne"

Zamawiający na podstawie art, 85 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo

zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z ż017 r. poz. 1579 z późn. zm, ) zwanej dalej ,,ustawą

Pzp", zwtaca się z wnioskiem o wyrazenie zgody na przedłuzenie terminu związania ofertą

o 30 dni.

Oświadczenie Wykonawcy, dotyczące wyrażenta zgody na przedłuzenie terminu

związania ofertą o okres 30 dni, z jednoczesnym przedłużeniem okresu wazności wadium

albo, jeżeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłuzony okres

związania ofertą, należy złożyólprzesłać na adręs Zamawiającego: ul. Plac Strazacki 5, 98-

16l Zapolice, lub na adres e-mall: urzad@,zapolice.pl lub faks: 43 823 19 82 w. 22

w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 22 marca 2018 r. do godziny 15:30.

Zgodnie z art. 84 ust. 5 ustawy Pzp zgoda Wykonawcy na przedłuzenie terminu

związania ofertą jest dopuszczalna tylko zjednoczesnym przedłużeniem okresu ważności

wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres

zwieyzania ofertą. W przypadku Wykonawców, ktorzy wniosą wadium w formie innej niz

w pieniądzu oryginał dokumentu. wniesienia wadium musi być złożony w siedzibie

Zamawiającego: ul. Plac Strazacki 5, 98-161 Zapolice, we wskazanyn poniżej terminie.

W przypadku gdy Wykonawca zamierza złoĘc wadium na przedłuzony okres

związania ofertą w innej formie niżpieniężna, to nowe wadium musi wpłynąć w oryginale do

Zamawiającego najpóźniej w dniu 22 marca do godziny 15.30. Wadium musi obejmowaó

cńy ptzedłużony okres związania ofertą i musi w sposób ciągły ząbezpieczaó ofertę
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Wykonawcy. Zgodnte z arl. 85 ust. 3 ustawy Pzp odmowa v,lyrńenia zgody, o której mowa

powyżej, nie powoduje utraty wadium.

Brak odpowiędzi na wniosek Zamawtającego o wyrazenie zgody na przedłużenie

terminu związania ofertą o czas oznaczony powyzej, potraktowany będzie przęz

Zamawiającego jako brak zgody Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą

i skutkować odrzuceniem oferly takiego Wykonawcy z postępowania o udzielenie

zamówienia na podstawie art. 89 ust. l pkt7a ustawy Pzp.

Niniejszy wniosek został równiez udostępniony na stronie internetowej

Zamawiaj ące go : www. z apoli cę.biul etyn. net
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