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Gliwice dnia 17.12.2018r. 

 

 

WNIOSEK ZAMAWIAJĄCEGO W SPRAWIE 

PRZEDŁUŻENIA TERMINU ZWIĄZANIA OFERTĄ I WAŻNOŚCI WADIUM 

    W związku z procedurą , prowadzoną w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem 

jest:  

Zadanie 1 – Przebudowa i Rozbudowa Laboratorium  Nowych     

                     Technologii w budynku  C1, na terenie Instytutu  

                     Spawalnictwa w Gliwicach 

 

Zadanie 2 – Remont części pomieszczeń w budynku Laboratorium  

                     Metalografii na terenie Instytut Spawalnictwa   

                     w Gliwicach 

 

Zgodnie z postanowieniem art.85 ust.2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający zwraca 

się z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania  ofertą na czas niezbędny do 

zawarcia umowy w w/w postępowaniu o 30 dni. 

Aktualnie termin związania ofertą upływa w dniu 21.12.2018 r. 

Przedłużony w ten sposób termin związania ofertą liczony zgodnie z zapisami art.85 ust.5 ustawy PZP 

upływa w dniu 21.01.2019r.  

Zgoda Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym 

przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest możliwe,  z wniesieniem nowego wadium 

na przedłożony okres związania ofertą. 

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące wyrażenia zgody na powyższe z jednoczesnym przedłużeniem 

okresu ważności wadium lub wniesieniem nowego wadium na przedłożony okres związania ofertą 

należy przekazać Zamawiającemu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.12.2018r. do godziny 

13:00 na  email: agnieszka.korman@is.gliwice.pl lub osobiście. 

Niniejszy wniosek został również zamieszczony i udostępniony na stronie internetowej 

Zamawiającego: www.is.gliwice.pl w zakładce BIP. 

W załączeniu wzór oświadczenia Wykonawcy na wniosek Zamawiającego w sprawie wyrażenia 

zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

Proszę o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszej informacji na  email: 

agnieszka.korman@is.gliwice.pl lub pisemnie na adres Zamawiającego. 

Brak zgody na wniosek Zamawiającego na przedłużenie terminu związania ofertą o czas oznaczony 

powyżej, skutkować będzie odrzuceniem oferty zgodnie z art. 89 ust 1 pkt 7a ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 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. 

                                                                                                              

                                                                                                                 Z poważaniem 

                                                                                                                 Agnieszka Korman 
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                                                                                                                       Załącznik do pisma 

 

Gliwice dnia ……...2018r. 

 

                                                                                                         

 

……………………… 

        Pieczęć Wykonawcy 

 

                                                   OŚWIADCZENIE  

PRZEDŁUŻENIA TERMINU ZWIĄZANIA OFERTĄ I WAŻNOŚCI WADIUM 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego, znak sprawy 4/2018, którego przedmiotem jest: 

Zadanie 1 – Przebudowa i Rozbudowa Laboratorium  Nowych     

                     Technologii w budynku  C1, na terenie Instytutu  

                     Spawalnictwa w Gliwicach 

 

Zadanie 2 – Remont części pomieszczeń w budynku Laboratorium  

                     Metalografii na terenie Instytut Spawalnictwa   

                     w Gliwicach 

 

Ja niżej podpisany …………………………. jako upoważniony do reprezentowania 

Wykonawcy/firmy (nazwa firmy): …………………………………………………. 

 

Oświadczam, że: 

 

 W nawiązaniu do wniosku Zamawiającego, przesłanego w dniu ………. (data 

przesłania wniosku od Zamawiającego), działając w oparciu o art. 85 ust. 2 i 4 ustawy Prawo 

zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017r. poz.1579 z późn. zm.), wyrażam zgodę na przedłużenie 

terminu związania ofertą do dnia dd-mm-rrrr. Jednocześnie przedłużam okres ważności 

wadium wniesionego w pieniądzu o termin związania ofertą, o którym mowa w zdaniu 

powyższym. Jednocześnie wnoszę nowe wadium w formie …………(forma wniesionego 

wadium inna niż pieniężna, o której mowa w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp) na okres związania 

ofertą, o którym mowa w zdaniu powyższym. 

                                                                                                       Z poważaniem 


