
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. 

38-100 Strzyżów, ul. Południowa 3 

NIP 819-00-02-146  tel. 17 276 12 59,  17 276 11 03  fax.  17 276 12 11 
Wysokość Kapitału Zakładowego – 2.733.500,00 złotych 

Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS 0000031826 

 

 

 

www.pgkim.strzyzow.pl/     e-mail:sekretariat@pgkim.strzyzow.pl       

 

L.dz. PGKiM / 1336 / 2021               Strzyżów, dnia 16.03.2021 r. 

 

DO WSZYSTKICH  

UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA  

 

TREŚĆ WNIESIONYCH ZAPYTAŃ WRAZ  

Z WYJAŚNIENIAMI 

 

Nr referencyjny: ZP/1/2021 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych  

o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) pod nazwą: 

„Wykonanie ujęcia wód podziemnych dla potrzeb wodociągu komunalnego 

miasta Strzyżowa wraz z budową zbiornika oraz infrastruktury 

technicznej” 

Realizowanego w ramach projektu współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Ochrona środowiska 

naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałanie 

4.3.2 Zaopatrzenie w wodę 

 

W związku z art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  

i Mieszkaniowej Sp. z o.o. jako Zamawiający informuje, że do w/w postępowania wpłynęły 

zapytania następującej treści: 

Treść wniesionych zapytań z dnia 16.03.2021 r: 

„W związku z ogłoszonym przetargiem wnosimy o wyrażenie zgody na możliwość 

fakturowania przejściowego np. co 3 miesiące. Z uwagi na wielkość Inwestycji zrzucanie 

ciężaru kredytowania całości Inwestycji przez Wykonawcę w sposób znaczący ogranicza ilość 

podmiotów mogących starować w w/w Inwestycji, a to z kolei nie leży w interesie 

Zamawiajacego.” 
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Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza możliwość fakturowania w okresach ustalonych przez strony  

w umowie. Dopuszcza się możliwość fakturowania zakończonych robót zanikających lub 

poszczególnych etapów inwestycji po dokonaniu odbioru tych robót przez inspektora nadzoru 

potwierdzonych protokołami. 

 

Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie. 
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