
PZD.3321.7.2022 Pińczów 03.11.2022 r.

Wykonawcy 
biorący udział w postępowaniu 

wszyscy

Wniosek o przedłużenie terminu związania z ofertą

Oznaczenie sprawy: PZD.3321.7.2022
Nazwa zamówienia: „Remont drogi nr 1677T Wola Knyszyńska - Stępocice, odc. Wola 

Knyszyńska - Podrózie dł. 1200 mb; km 12+060 - 13+260”

Na podstawie art. 307 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, Powiatowy Zarząd 
Dróg w Pińczowie, jako Zamawiający zwraca się z wnioskiem o wyrażenie zgody na 
przedłużenie o 30 dni terminu związania z ofertą złożoną w postępowaniu prowadzonym w 
trybie podstawowym, na podstawie art.275 pkt 1 ustawy Pzp, pn.: „Remont drogi nr 1677T 
Wola Knyszyńska - Stępocice, odc. Wola Knyszyńska - Podrózie dł. 1200 mb; km 12+060 - 
13+260”. Aktualnie termin związania ofertą upływa w dniu 09.11.2022 r.

Pisemne oświadczenie Wykonawcy, dotyczące wyrażenia zgody na przedłużenie terminu 
związania ofertą o okres 30 dni, tj. do 09.12.2022 r. należy złożyć do dnia 09.11.2022 r. w 
formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym zgodnie z zapisami Rozdziału 13 
SWZ.

Brak odpowiedzi na wniosek Zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu 
związania z ofertą o czas oznaczony powyżej, potraktowany będzie przez Zamawiającego jako 
brak zgody Wykonawcy na przedłużenie terminu związania z ofertą i skutkować będzie 
odrzuceniem oferty zgodnie z art. 226 ust.1 pkt 12 ustawy Pzp.

Niniejszy wniosek został zamieszczony i udostępniony na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania

Otrzymują:
1. Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. z o.o.
2. TRAKT S.A.
3. Przedsiębiorstwo Drogowe „WOJTRANS” Sp. z o.o.
4. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „FART” Sp. z o.o.
5. Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX - INWESTYCJE sp. k.



(nazwa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Składane na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dot. Zadania pn.: 
„Remont drogi nr 1677T Wola Knyszyńska - Stępocice, odc. Wola Knyszyńska - Podrózie dł.
1200 mb; km 12+060 - 13+260”, znak postępowania PZD.3321.7.2022 prowadzonego przez 
Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie.
Ja, niżej podpisany (imię i nazwisko)

Jako upoważniony do reprezentowania Wykonawcy (nazwa firmy)

Oświadczam, że:
Wyrażam* /wyrażamy* zgodę na przedłużenie terminu związania z ofertą na okres kolejnych 
30 dni, tj. do 09.12.2022 r. zgodnie z wnioskiem Zamawiającego w sprawie przedłużenia 
terminu związania z ofertą.
Jednocześnie oświadczam*/oświadczamy*, że jesteśmy związani złożoną ofertą w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie podstawowym, którego 
przedmiotem jest „Remont drogi nr 1677T Wola Knyszyńska - Stępocice, odc. Wola 
Knyszyńska - Podrózie dł. 1200 mb; km 12+060 - 13+260” przez łączny okres 60 dni 
liczonych od dnia złożenia oferty.

.............................. dnia................... 2022 r.

(podpis osób/osoby uprawnionej do 
reprezentowania Wykonawcy i składania 
oświadczeń woli w jego imieniu)

niepotrzebne skreślić
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