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Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu
Dotyczy:przetargu nieograniczonegoDkw.2232.05.2021.LSna ,,Budowa dwóch pawilonów penitencjarnych wraz z
Infrastrukturą to warzyszącą w Zakładzie Karnym w Płocku
WN IOSEK DO \NYF{AżEN[A ZGODY NA PRZEDŁUŻENIE TERMINU ZWIĄZANIA OFERTĄ

W związku z przedłużającesię procedurą zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 220 ust. 3 ustawy z dnia ll września
2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054, 2269, z 2022 r. poz.

25), Zamawiający zwraca się z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związaniaofertą

na czasniezbędnydo zawarciaumowy w/wym postępowaniutj. do dnia 29 czerwca2022 roku
Aktualnie termin związaniaofertą upływa w dniu 30 kwietnia 2022 roku

Oświadczeniena przedłużenie terminu związania ofertą, Wykonawca składa pod rygorem
nieważności w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym,
zgodnie z zapisami Rozdziału Xll SWZ. Sposób i format sporządzania i przekazywania informacji,
oświadczeńlub dokumentów musi być zgodny z wymaganiami określonymi w RozporządzeniuPrezesa
Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzaniai przekazywaniainformacji
oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) za

pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/zk.plock w nieprzekraczalnymterminie do dnia 28
kwietnia 2022 roku.
Pouczenie:

Brak odpowiedzi na wniosek Zamawiającegoo wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania
ofertą o czas oznaczonypowyżej, potraktowany będzie przez Zamawiającegojako brak zgody
Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą i skutkować będzie odrzuceniem oferty z
postępowaniao udzielenie w/wym zamówienia zgodniez art. 226 ust. l pkt 12 ustawy Pzp.
Niniejszy wniosek został zamieszczony i udostępniony na stronie prowadzonego postępowania
Zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/zk
plock
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składane na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznegodot. zadania pn.: ,,Budowa
dwóch pawilonów penitencjarnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Zakładzie Karnym w Płocku" znak
postępowania: Dkw.2232.05.2021.LS prowadzonego przez Zakład Karny w Płocku
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