
  ZAKŁAD NARODOWY
  im. OSSOLIŃSKICH

ul. Szewska 37,  50-139 Wrocław,  tel. 071 344-44-71,   fax 071 344-85-61,  NIP 897-10-82-476,  znio@znio.pl

  
Wrocław, dnia 21.12.2017  r.

L.dz. 1722/2017

Wniosek Zamawiając  ego w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą oraz okresu
ważności wadium 

                              Przetarg nieograniczony nr OZP-2621-26/2017
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń po restauracji dla potrzeb Muzeum

Pana Tadeusza w części budynku przy Rynek 6 – Kiełbaśnicza 5 we Wrocławiu 
 

Zgodnie  z  postanowieniem art.  85  ust.  2  oraz  art.  85  ust.  4,  ustawy Prawo zamówień  
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), Zamawiający zwraca się z wnioskiem o 
wyrażenie  zgody  na  przedłużenie  terminu  związania  ofertą  oraz  przedłużenie  okresu  
ważności wadium, na czas niezbędny do zawarcia umowy w w/w postępowaniu tj. o 30 dni. 

Aktualnie termin związania ofertą upływa w dniu 04.01.2018 r.

Zgodnie z powołanym wyżej art. 85 ust. 2 oraz art. 85 ust. 4 Wykonawca samodzielnie lub

na  wniosek  Zamawiającego  może  przedłużyć  termin  związania  ofertą,  z  tym,  że

Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą,

zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony

okres, nie dłuższy niż 60 dni.

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.

Oświadczenie  Wykonawcy  dotyczące  wyrażenia  zgody  na  powyższe  należy  przekazać

Zamawiającemu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.01.2018 roku.

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  Pzp.  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

Niniejszy  wniosek  został  również  zamieszczony  i  udostępniony  na  stronie  internetowej

Zamawiającego.

mailto:ZNiO@oss.wroc.pl


W załączeniu wzór oświadczenia Wykonawcy w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie 

terminu związania ofertą.

Zatwierdził:

Dyrektor ZNiO

     (-) dr Adolf Juzwenko
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OZP-2621-26/2017 …………………………………..dnia ….................

…………………………. 
(pieczęć Wykonawcy)

 O Ś W I A D C Z E N I E 

Ja niżej podpisany (imię, nazwisko)
 ………………………………………………………………………………………………………… 
Jako upoważniony do reprezentowania Wykonawcy (nazwa firmy)
………………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………,
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą o okres kolejnych 30 dni, zgodnie
z wnioskiem Zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą, to jest do dnia …...................
r.  oraz  oświadczam  że  jestem  związany  złożoną  ofertą  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  na
„Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń po restauracji dla potrzeb Muzeum Pana
Tadeusza w części budynku przy Rynek 6 – Kiełbaśnicza 5 we Wrocławiu”.

Jednocześnie,  wyrażam  zgodę  na  przedłużenie  ważności  wadium  wniesionego  przelewem  na  rachunek
bankowy Zamawiającego na pełny, przedłużony okres nowego terminu związania ofertą * 

Jednocześnie,  przedkładam  w  załączeniu  dokument  potwierdzający  przedłużenie  ważności  wadium  /
wniesienie nowego wadium - na pełny, przedłużony okres nowego terminu związania ofertą . ** 

*dotyczy wadium wniesionego w pieniądzu
**dotyczy wadium wniesionego w innej formie niż pieniężna 

………………………………………… 
  Podpis osób/osoby uprawnionej do reprezentowania 
Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu 
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