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Kornowac, dnia 06.10.2020 r.  

Znak sprawy: RI.271.4.2018.SŻ   
 

 - do Wykonawców -  

 

dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę i montaż 

instalacji OZE w budynkach mieszkalnych w ramach Projektu „Łączy nas 

energia. Montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych”. 

  

WNIOSEK ZAMAWIAJĄCEGO  

w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą 

 

Zamawiający: Gmina Kornowac, ul. Raciborska 48, 44-285 Kornowac, działając na podstawie art. 

85 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 

1843 z późn. zm.), zwraca się z wnioskiem do Wykonawcy o wyrażenie zgody na 

przedłużenie terminu związania ofertą, który upływa dnia 11.10.2020 roku, o kolejne 60 

dni (tj. do dnia 10.12.2020 r.). 

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 85 ust. 4 ustawy Pzp – przedłużenie terminu związania 

ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności 

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

związania ofertą. 

Aby złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą było 

skuteczne musi wpłynąć do Zamawiającego w okresie związania ofertą za pośrednictwem środków 

komunikacji elektronicznej wskazanych w SIWZ. 

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą z 

jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium należy złożyć za pomocą Formularza do 

komunikacji MINIPORTAL lub z wykorzystaniem poczty elektronicznej na 

adres: urzad@kornowac.pl 

W przypadku, gdy Wykonawca zamierza złożyć wadium na przedłużony okres związania ofertą w 

formie innej niż pieniężna, to nowe wadium musi zostać złożone w oryginale w postaci 

elektronicznego dokumentu opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

najpóźniej w terminie związania ofertą. Wadium musi obejmować cały przedłużony okres związania 

ofertą i musi w sposób ciągły zabezpieczać ofertę Wykonawcy. 

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7a) Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli Wykonawca nie wyraził zgody 

na przedłużenie terminu związania ofertą. 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. 

Niniejszy wniosek został również zamieszczony i udostępniony na stronie internetowej 

Zamawiającego 

W załączeniu przykładowy wzór oświadczenia Wykonawcy w sprawie wyrażenia zgody na 

przedłużenie terminu związania ofertą. 
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Nazwa lub pieczęć Wykonawcy 
 

 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 na przedłużenie terminu zwia ̨zania oferta ̨  

(wzór)  
 

Ja, niżej podpisany, reprezentując firmę, której nazwa jest wskazana w pieczęci nagłówkowej, jako 

upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu 

reprezentowanej przeze mnie firmy  

 
oświadczam, z ̇e: 

 
działając na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), zgodnie z wnioskiem Zamawiaja ̨cego z 

dnia 06.10.2020 r. wyrażamy zgodę na przedłużenie terminu związania  ofertą o okres 

kolejnych 60 dni. 

Stosownie do treści art. 85 ust. 4 ustawy Pzp wyrażam zgodę na przedłużenie wartości wadium 

wniesionego w ………………………………………………………. 

 

Jednocześnie oświadczam, że jesteśmy związani złożoną ofertą w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego 

przedmiotem jest „Dostawę i montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych w ramach 

Projektu „Łączy nas energia. Montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych” - część 

………………………………… 1 zamówienia” –  przez łączny okres 120 dni, liczonych od dnia 

upływu terminu składania ofert.  

 

W załączeniu przedkładamy dowód potwierdzający przedłużenie okresu ważności wniesionego 

wadium2  

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………… 
(miejscowość i data) 

…………………………………………… 
(pieczęć i podpis Wykonawcy  

lub Pełnomocnika) 
 

 
 

                                                           
1 Uzupełnia Wykonawca. 
2  Dotyczy tych Wykonawcó w, któ rzy wnieś li wadium w innej fórmie niż pieniężna. 
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