
                                                                                                                      

           
          

        
z  m y ś l ą  o  e k o l o g i i  

 

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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L.dz. GZ/MN/685/2023 

 

Sprawa: Ochrona mienia obiektów Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów 

ProNatura Sp. z o.o._ nr MKUO ProNatura ZP/TP/05/23 

 

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz.U. 2022r., poz. 1710 ze zm.) 

Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień: 

 

1. W OPZ znajduję się informacja o tym, że ochrona pełniona jest przez Zmotoryzowany Patrol,   

a godziny obchodu są uzgadniane z Zamawiającym. Proszę o informacje w jakich godzinach 

miałyby być realizowane te obchody? 

Odpowiedź: Godziny obchodów zostaną ustalone indywidualnie przy sporządzaniu planu 

ochrony, o którym mowa w punkcie 3 Załącznika nr 1 do SWZ (Opis Przedmiotu Zamówienia). 

2. Proszę o udostępnienie planów rzutu kondygnacji oraz planu instalacji 

Odpowiedź: Zamawiający udostępnia powyższe w załączeniu. 

3. Proszę o informację czy jest posterunek stały ochrony fizycznej czy tylko patrol 

Odpowiedź: Zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 1 do SWZ (Opis Przedmiotu 

Zamówienia), Zamawiający wymaga jedynie: patroli interwencyjnych, które podejmą 

działanie w przypadku uruchomienia alarmu oraz patroli wykonujących obchód obiektu 1 x 

na dobę w dniach od poniedziałku do piątku i 2 x na dobę w soboty i niedziele, w godzinach 

ustalonych z Zamawiającym. Posterunek stały nie jest przedmiotem zamówienia. 

 

Zatwierdzono: 
/-/Jarosław Bańkowski- Wiceprezes Zarządu 
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