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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowa 

zbiornika retencyjnego wód opadowych i roztopowych "ZB-Z" z zagospodarowaniem terenu 

i infrastrukturą towarzyszącą, wraz z przebudową niezbędnych elementów infrastruktury 

odwodnieniowej oraz likwidacją nieczynnego odcinka rowu na terenie Pomorskiego Centrum 

Inwestycyjnego (PCI) w Gdańsku” 

 

Działając w imieniu Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, 

w oparciu o postanowienia rozdziału XIII ust. 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu 

na wybór wykonawcy zadania polegającego na budowie zbiornika retencyjnego wód opadowych 

i roztopowych "ZB-Z" z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą, wraz z przebudową 

niezbędnych elementów infrastruktury odwodnieniowej oraz likwidacją nieczynnego odcinka rowu na 

terenie Pomorskiego Centrum Inwestycyjnego w Gdańsku, na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (dalej PZP), Zamawiający zwraca się do Wykonawcy 

z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o kolejne 60 dni w stosunku do 

pierwotnie ustanowionego terminu związania ofertą.  

Zamawiający wniosek swój uzasadnia tym, iż nie zdoła zakończyć postępowania w pierwotnie 

przyjętym terminie związania ofertą, to jest do dnia 14 maja 2021 r. 

Jednocześnie  Zamawiający  informuje,  że  zgodnie  z  art.  85  ust.  4 PZP  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. Ponadto  Zamawiający  informuje,  że zgodnie  z  art.  85  ust.  3  PZP  odmowa  wyrażenia zgody 

na przedłużenie terminu związania ofertą nie spowoduje utraty wadium i Zamawiający dokona  zwrotu  

wadium  niezwłocznie  po  upływie  pierwotnego  terminu  związania  ofertą. Jednak  w  razie  odmowy  

przedłużenia terminu  związania  ofertą  Państwa  oferta  zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 

7a ustawy PZP. 

Pismo informujące o przedłużeniu terminu związania ofertą z jednoczesnym przedłużeniem okresu 

ważności wadium lub wniesienia nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą należy złożyć 

w siedzibie Zamawiającego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 maja 2021 r. do godz. 12:00. 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 
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przedłużenie terminu związania ofertą i skutkować będzie odrzuceniem oferty zgodnie z art. 89 ust 1 pkt 

7a ustawy PZP. 

W załączeniu przesyłamy wzór oświadczenia Wykonawcy na wniosek Zamawiającego w sprawie 

wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.  

 

Z poważaniem 


