
 

Nowe Ostrowy, 2011.12.27. 

 

ZP 341/8/2011 

 

WYKONAWCY 

-wszyscy- 

 

Na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych /tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm./ i zgodnie z 

zapisem Rozdz. XI ust. 2 SIWZ wnioskuję o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu 

związania ofertą określonego w Rozdz. XI ust. 1 SIWZ o okres kolejnych 30 dni. 

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania 

ofertą należy przekazać Zamawiającemu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 

grudnia 2011 r. do godziny 12
00

 na nr faksu 024 3561400 zgodnie z zapisami Rozdz. IX 

SIWZ. 

Wykonawca, który nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą o wyżej określony 

czas zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Budowę 

przydomowych oczyszczalni ścieków na ternie gm. Nowe Ostrowy. Zgoda Wykonawcy na 

przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem 

ważności wadium albo jeżeli jest to niemożliwe z wniesienie nowego wadium na przedłużony 

okres związania ofertą. 

Brak odpowiedzi na wniosek Zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu 

związania ofertą uznany będzie przez Zamawiającego jako brak zgody Wykonawcy na 

przedłużenie tego terminu i skutkować będzie wykluczeniem tego Wykonawcy z 

postępowania o udzielenie powyższego zamówienia publicznego na podst. art. 24 ust. 2 pkt 2 

ustawy Prawo zamówień publicznych jak również zg. z art. 24 ust 4 ofertę Wykonawcy 

wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

 

W załączeniu wzór oświadczenia Wykonawcy. 

 

Wójt Gminy 

/-/ Zdzisław Kostrzewa 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

    …………………………………… 

 (Pieczęć firmowa Wykonawcy) 

 

OŚWIADCZENIE 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

oświadczam / oświadczamy* 

iż wyrażam  /  wyrażamy*,  nie wyrażam  /  nie wyrażamy* 

zgodę/y na przedłużenie terminu związania ofertą o okres kolejnych 30 dni, zgodnie z 

pismem Zamawiającego z dnia 27.12.2011r. Jednocześnie oświadczam / oświadczamy, że 

jesteśmy związani złożoną ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. 

„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Nowe Ostrowy”  przez łączny 

okres 60 dni liczonych od dnia upływu terminu składania ofert. 

 

 

     ……………………………………                           ………………………………………… 

                   (miejscowość, data)                                                                                               (podpisy i pieczęcie osób upoważnionych 

                                                                                                                                                        do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

*niepotrzebne skreślić 


