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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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Bydgoszcz, dnia 13 grudnia 2022r. 

L.dz. GZ/MN/3638/2022 

 

Sprawa: Sukcesywny odbiór (wywóz i zagospodarowanie) odpadów powstających w procesie 

termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Zakładzie Termicznego Przekształcania 

Odpadów Komunalnych (ZTPOK)_ nr MKUO ProNatura ZP/NO/60/22 

 

I. Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz.U. 2022r., poz. 1710 ze zm.) 

Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień: 

 
1. Zwracam się z wnioskiem o wprowadzenie do umowy zapisu odnoszącego się do wystąpienia 

siły wyższej, tj. takich przypadków lub zdarzeń, które są poza kontrolą i nie są zawinione przez 

żadną ze Stron, których nie można przewidzieć ani uniknąć, a które zaistniały po wejściu 

Umowy w życie i staną się przeszkodą w realizacji zobowiązań umownych. 

Strona, która przekaże pisemne powiadomienie będzie zwolniona ze zobowiązań lub 

dotrzymania terminu swoich zobowiązań tak długo jak będzie trwało to zdarzenie i/lub jego 

skutki a termin realizacji wzajemnych zobowiązań będzie stosownie przedłużony o czas 

trwania zdarzenia i/lub jego skutków. 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

2. Zwracam się z wnioskiem o wprowadzenie do §6 umowy zapisu o treści: 

W przypadku wyrządzenia przez pracowników Zamawiającego szkody w mieniu Wykonawcy 

lub podwykonawcy w związku z realizacją niniejszej umowy, Zamawiający jest zobowiązany do 

jej naprawienia niezwłocznie bądź w terminie wskazanym przez Wykonawcę. Po upływie tego 

terminu Wykonawca jest uprawniony do naprawienia szkody we własnym zakresie oraz 

obciążaniu Zamawiającego karą umowną w wysokości stosownych udokumentowanych 

kosztów powiększonych o 10%. 

Analogicznie do §6 ust. 9 umowy, wprowadzającego odpowiedzialność odszkodowawczą na 

rzecz  Zamawiającego, przepis będzie dotyczył przede wszystkim sytuacji uszkodzenia bądź 

zanieczyszczenia odpadem środków transportowych Wykonawcy lub jego podwykonawcy 

podczas załadunku odpadów. 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.  
Kwestie odpowiedzialności odszkodowawczej Zamawiającego wobec Wykonawcy                                  
w opisywanych przypadkach regulują przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 
 

Zatwierdzono: 
/-/Konrad Mikołajski- Prezes Zarządu 
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