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Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o., ul. Ernsta Petersona 22, 85-862 Bydgoszcz, zarejestrowana w Sądzie 

Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000296965, kapitał zakładowy 29.423.000,00 zł wniesiony w całości przez Miasto Bydgoszcz, 

NIP 953-255-97-41, REGON 340378577, nr BDO 000010322,  

Biuro Zarządu: tel. 52 506 59 45, biuro@pronatura.bydgoszcz.pl, Biuro Obsługi Klienta – tel. 52 522 22 88, klient@pronatura.bydgoszcz.pl 

ProNatura oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów 4 pkt 6 w zw. z art. 4 pkt 5 a contrario ustawy  

z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t. jedn. Dz.U. z 2019r., poz. 118 ze zm.) w związku 

z art. 2 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w 

zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L Nr 187, str. 1) a contrario. 
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Sprawa: Wykonanie okresowych przeglądów zdmuchiwaczy popiołów 
MKUO ProNatura/Z0/135/20 
 
W związku ze złożonymi pytaniami Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień: 

 

Pytanie 1 

Czy w związku z tym że zdmuchiwacze parowe są jedną z kluczowych instalacji utrzymania kotła w 

ruchu, to czy nie ma konieczności przedstawienia referencji z wcześniej prowadzonych prac serwisowo 

-konserwacyjnych?  

Przedstawienie referencji z poprzednich wykonywanych prac uwierzytelni dorobek techniczny 

oferenta co pozwoli wybrać ofertę bez ryzyka że przeprowadzane prace serwisowo / remontowe 

uniemożliwią poprawną pracę instalacji zdmuchiwaczy parowych co może prowadzić do pogorszonej 

eksploatacji kotła. 

Odpowiedź 

Zamawiający wprowadza do zapytania ofertowego wymóg doświadczenia w serwisowaniu 

zdmuchiwaczy parowych:  

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże się wykonaniem minimum 3 usług w zakresie przeglądów 

zdmuchiwaczy popiołów o wartości min. 80 000,00 brutto każda (z potwierdzeniem ich należytego 

wykonania), w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.  

Warunek oceniony zostanie na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia wraz z 

referencjami należytego wykonania ww.usługi. 

W związku z wprowadzonymi zmianami Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 26 

listopada 2020r. 
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