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Wykonawcy 

biorący udział w postępowaniu 
 

 

Wniosek o przedłużenie terminu związania ofertą 
 

 

Oznaczenie sprawy:   RI.II.271.12.2022 

Nazwa zamówienia: „Przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Jastkowicach na dz. 2314, 

2316” 

w ramach zadania pn.: 

„Przebudowa oczyszczalni ścieków i przebudowa stacji uzdatniania wody w zakresie: wymiana 

urządzeń w oczyszczalni, budowa nowego reaktora o przepustowości 500m³/d, rozbudowa systemu 

sterowania pracą oczyszczalni, przebudowa węzła zagospodarowania odpadami z oczyszczalni, 

rozbudowa stacji ujęcia wody o wykonanie 3 studni o wydajności 40m³/h każda, rozbudowa hali 

filtrów, rozbudowa systemu uzdatniana wody i sterowania SUW; budowa farmy fotowoltaicznej.” 

 

 

Szanowni Państwo,  

 

Na podstawie art. 307 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo Zamówień Publicznych 

(Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” Gmina Pysznica, jako Zamawiający 

zwraca się z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie o 20 dni terminu związania z ofertą 

złożoną w postepowaniu prowadzonym w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy 

Pzp, pn.: „Przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Jastkowicach na dz. 2314, 2316” 

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. 

Pisemne oświadczenie Wykonawcy, dotyczące wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania 

ofertą o okres 20 dni, tj. do 09.09.2022 r. z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium 

należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.08.2022 r.  

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. 
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Oświadczenia Wykonawca składa, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, zgodnie z zapisami Rozdziału 

VII SWZ. 

Sposób i format sporządzenia i przekazywania, informacji, oświadczeń lub dokumentów musi być 

zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 

2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji 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). 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta 

Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego 

formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). 

Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana.  

 

Proszę o potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego wezwania poprzez platformę ePUAP. 

 

Niniejszy wniosek został również zamieszczony i udostępniony na stronie internetowej 

prowadzonego postepowania (www.pysznica.bip.gmina.pl) oraz na miniPortalu  

(https://miniportal.uzp.gov.pl). 

 

W załączeniu wzór oświadczenia Wykonawcy w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu 

związania ofertą. 

 

 

                  Z up. WÓJTA 

                                          (-) 

                             Witold Pietroniec 
                                    Zastępca Wójta 

                              ( podpisano kwalifikowanym  

                                 podpisem elektronicznym ) 

 

 

 

 

 
Otrzymują: 

1. GEO Sp. z o.o. ul. Złota Góra 19A, 37-550 Radymno 

2. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe KILBUD Barbara Bieniasz, 37 – 127 Krzemienica 333,  

3. A/a.  

 
Sporządził: Jarosław Iwan 
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