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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: Odpowiedzi na pytania skierowane do postępowania pn. 
Dostawa i montaż monitoringu wizyjnego składowiska odpadów Balast zlokalizowanego 

na Zakładzie Gospodarki Odpadami przy ul. Prądocińskiej 28 w Bydgoszczy 
Nr ref. sprawy: MKUO ProNatura ZP/TP/56/22 

 

Pytanie 1 
Czy zamawiający dopuszcza zmianę zapisu SWZ cześć III pkt 1.2 podpunkt 4: z okresu 3 lat na 5 lat. 
Związane jest to z Pandemią COVID 19 która przyczyniła się na duże ograniczenie podobnych robót  
w latach 2020-2022. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 
 

Pytanie 2 
Czy zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania zamówienia (część I punkt 6. SWZ) . W okresie 
zimowym wykonywanie prac ziemnych jest znacznie utrudnione co może przyczynić się na wydłużenie 
terminu realizacji prac. Ponadto ilość pracy do wykonania znacznie przewyższa założony termin 35 dni. 
Dostawa materiałów potrzebnych do realizacji zamówienia również jest zagrożona w podanym 
terminie, Związane jest to z ogólną sytuacją gospodarczą na świecie spowodowaną przez wojnę  
na Ukrainie. Wnioskujemy o zmianę terminu realizacji do 90 dni. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 

 
Pytanie 3 

Proponujemy jedno z dwóch rozwiązań podglądu z kamer; pierwszy poprzez manipulator  
np. DS.-1100 KI lub poprzez stację roboczą z dwoma monitorami 55”. Które z powyższych rozwiązań 
Państwo preferują? 

Odpowiedź: 

Dopuszczamy oba rozwiązania. 
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Pytanie 4 

Jaki należy przyjąć czas nagrań? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami SWZ – czyli min. 31 dni. 

 

Zatwierdzono: 

/-/ Konrad Mikołajski - Prezes Zarządu 

/-/ Jarosław Bańkowski – Wiceprezes Zarządu 

 


