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Zamawiający: 

Zakład Gospodarki Miejskiej w Lubawce 

ul. Zielona 12, 58-420 Lubawce 

 

 

Wykonawca: 

biorący udział w postępowaniu 

 

 

 

WNIOSEK O PRZEDŁUŻENIE TERMINU ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

„Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu gastronomicznego na mieszkanie dla osoby niepełnosprawnej 

w budynku przy ul. Rynek 10, 58-420 Chełmsko Śląskie” 

 

 

Działając na podstawie art. 307 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 

2022 poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający zwraca się z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie o 28 dni 

terminu związania ofertą w ww. postępowaniu. 

 

Zgodnie z art. 307 ust. 4 ustawy Pzp przedłużenie terminu związania ofertą następuje wraz z przedłużeniem okresu 

ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania 

ofertą. Aktualnie termin związania ofertą upływa w dniu 28.10.2022 r. 

 

Pisemne oświadczenie Wykonawcy, dotyczące wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o okres 

28 dni, tj. do 25.11.2022 r, z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium, należy złożyć w 

nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.10.2022 r za pośrednictwem platformy www.platformazakupowa.pl. 

 

Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa powyżej, nie powoduje utraty wadium. 

 

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 i skutkować będzie odrzuceniem oferty zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt. 12 ustawy Pzp. 

 

Ww. dokumenty, pod rygorem nieważności, należy złożyć: 

− w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

lub 

− w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby 

upoważnioną/upoważnione do reprezentowania odpowiednio wykonawcy/wykonawcy wspólnie 

ubiegającego się o udzielenie zamówienia /podmiotu udostępniającego zasoby. 

 

Proszę o potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego wezwania pośrednictwem platformy 

www.platformazakupowa.pl. 

 

W załączeniu wzór oświadczenia Wykonawcy w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 
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Dokument należy przesłać do Zamawiającego jako załącznik do odpowiedzi na wiadomość. 

 

Niniejszy wniosek został również zamieszczony i udostępniony na stronie internetowej prowadzonego postępowania 

na platformy www.platformazakupowa.pl. 

 

 

 

 

 Kierownik Zamawiającego 

Zakładu Gospodarki Miejskiej w Lubawce 

 

/-/  Ireneusz Kordziński 
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