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Numer ogłoszenia o zamówieniu 
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00164344/01 z dnia 2021-08-30 
 

Wykonawcy: 
 

1. PB PROBUD 1 Tadeusz Pawłowski,  
Dawidy, ul. Warszawska 18, 05-090 Raszyn 

2. Firma Budowlana Wojciech Chełchowski, Barbara 
Chełchowska S.C.,  
ul. Aleja Rzeczypospolitej 33A/43, 02-972 Warszawa 

3. Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe WIERTPOL – 
LIDER,  
ul. Chromowa 18, 26-613 Radom 

4. PRO-FORM Sp. z o.o.,  
ul. Puławska 111A lok. 29, 02-707 Warszawa 

 
 
 
 

Wniosek o przedłużenie terminu związania ofertą 
 
 
Dotyczy postępowania o pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejących 
pomieszczeń biurowych na potrzeby Ośrodka Wsparcia dla Seniorów, w budynku Spółdzielni 
Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Rozłogi” - ETAP II”. 
 
Znak sprawy: OPS-351-1/ZP/2021 
 
Na podstawie art. 307 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) oraz Rozdz. XI ust. 2 – 4 SWZ Zamawiający 
zwraca się z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o kolejne 
30 dni, tj. do dnia 12 listopada 2021 r. 
 
Oświadczenie z wyrażeniem zgody na przedłużenie terminu związania ofertą należy przesłać 
do Zamawiającego za pośrednictwem platformy ePuap, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
13 października 2021 roku włącznie. 
 
Zamawiający rekomenduje podpisanie oświadczenia za pomocą podpisu kwalifikowanego. 
 



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 z postępowania o udzielenie w/w zamówienia zgodnie z art. 226 ust. 1  
pkt 12 ustawy Pzp.  
 
Zgodnie z art. 307 ust. 4 ustawy Pzp przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne 
tylko z jednoczesnym przedłużeniem ważności wadium, jeżeli nie jest to możliwe,  
z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 
 
Niniejszy wniosek został również zamieszczony i udostępniony na stronie prowadzonego 
postępowania www.miniportal.gov.pl oraz stronie internetowej Zamawiającego 
https://opsbemowo.waw.pl/  
 
W załączeniu wzór oświadczenia Wykonawcy na wniosek Zamawiającego w sprawie wyrażenia 
zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 
 
Pouczenie: 
 
Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX Ustawy z dnia 11 
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129). 
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