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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 2013 r. 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: Konserwacja budynku biurowego przy ul. Raczkowskiego 11 w Bydgoszczy, MKUO ProNatura 
ZP/TP/53/22 
 
 
Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy  z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn.  
Dz. U. 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień na zadane pytania: 
 

 
Pytanie 1: 
Prosimy o informację czy na parterze w pokoju nr 13 ma być wylana posadzka do poziomu korytarza, 
iż w chwili obecnej jest zaniżona o około 4-5 cm.  
 
Odpowiedź:  
Tak 

 
Pytanie 2: 
W przedmiarze robót jest podane 20 szt. rolet kasetowych z prowadnicami na każdym piętrze. Montaż 
rolet tego typu nie jest możliwa w podanej przez Państwa ilości. Okna są trójdzielne lub dwudzielne, 
czyli na każde ze skrzydeł powinna być zamontowana osobna roleta co daje nam około 100 szt. Prosimy 
o sprecyzowanie ilości tych rolet.  
 
Odpowiedź:  
Rolety nie muszą posiadać prowadnic, szerokość rolety dostosować do szerokości otworu okiennego. 
Rolety powinny zachodzić na ścianę. 
 
Pytanie 3:  
Prosimy o sprecyzowanie czy drzwi zewnętrzne i wewnętrzne w przedsionku mają być wykonane z PCV 
czy z Aluminium?  
 
Odpowiedź:  
PCV 
 
Pytanie 4: 
Prosimy o informację czy w pomieszczeniu nr 12 na piętrze przy montażu ścian STG przewidziany jest 
demontaż i montaż nowego sufitu. W naszej ocenie jest to niezbędne, ponieważ profil obrysowy ściany 
powinien być przymocowany do stropu. 
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Odpowiedź:  
Prace wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, tj. zdemontować fragmenty sufitu niezbędne do 
prawidłowego montażu ścian. 
 
 
 

Zatwierdzono: 

       /-/ Konrad Mikołajski - Prezes Zarządu 

/-/ Jarosław Bańkowski – Wiceprezes Zarządu 

 


