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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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Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – zamówienia klasycznego 

prowadzonego  w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn. „Piaskowanie ścian 

ekranowych, parownika i przegrzewaczy pary w kotłach” 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 

 

W dniu 18.05.2021 wpłynęły do Zamawiającego zapytanie do postępowania na które niniejszym   

Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. (dalej Zamawiający) udziela 

odpowiedzi. 

 

Zapytanie1: 

Czy piaskowanie komory ma odbywać z wykorzystaniem technik alpinistycznych? 

Metoda czyszczenia strumieniowo-ściernego doprowadza do odrzutu poprzez wysoki strumień 

powietrza a odbijające się ścierniwo może doprowadzić do osłabienia lin, na których ma pracować 

alpinista. Metoda niedopuszczalna. 

Odpowiedź: 

Odpowiedź na to pytanie jest podana w Części II SWZ 

pkt 1.a „W kotle nr 1 piaskowanie rur ekranowych 1. i 2. ciągu odbywać się będzie metodą 

alpinistyczną (bez rusztowań).” 

pkt 1.b „W kotle nr 2 piaskowanie 1. ciągu odbywać się będzie metodą alpinistyczną. 

Piaskowanie 2. ciągu odbywać się będzie z rusztowania, które dostarczy Zamawiający.” 

Zapytanie2: 

Jakiego typu ścierniwo dopuszczają Państwo do zastosowania? 

Odpowiedź: 

Ścierniwo, które umożliwi oczyszczenie powierzchni do klasy czystości SA2.5 i nie będzie 

agresywne dla rur pokrytych INCONEL 625 

mailto:klient@pronatura.bydgoszcz.pl
http://www.pronatura.bydgoszcz.pl/


Zapytanie3: 

Czy odpad powstały po procesie piaskowania pozostaje w gestii Zamawiającego? 

Odpowiedź: 

Odpad zagospodarowuje Zamawiający. 
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