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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 17 lutego 2023r. 

 

 

MODYFIKACJA SWZ 

_nr MKUO ProNatura ZP/TP/2/23  

na dostawy węgla aktywnego luzem do Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów 

Komunalnych Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.   

 

 

Zamawiający zmienia § 7 ust. 2 pkt 3 Projektowanych Postanowień Umowy, stanowiących załącznik                  

nr 6 do SWZ na następujący: 

 

„dostarczenia wadliwego przedmiotu dostawy w wysokości 3,0 % wartości brutto przedmiotu umowy 

wskazanej w § 3 ust. 1 za każdy przypadek, z zastrzeżeniem postanowień pkt 5”. 

 

 

W związku z powyższą zmianą, Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert na 27 lutego 

2023 roku i zmienia zapis SWZ - w puntach wskazanych poniżej - na następujący: 

1) części VII pkt 1: 

Oferty należy składać do dnia 27 lutego 2023 roku do godz. 10:00 za pośrednictwem   Platformy 
na stronie profilu nabywcy https://platformazakupowa.pl/mkuo_pronatura/aukcje                                    
w zakładce dedykowanej postępowaniu https://platformazakupowa.pl/transakcja/729005  
Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za 
pośrednictwem Platformy. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może 
skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.  
 

2) części VII pkt 3.2: 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 lutego 2023 r. o godz. 10.15 (przy czym  nie później niż dnia 
następnego po dniu, w którym upłynął termin składania ofert). W przypadku awarii systemu 
teleinformatycznego, przy użyciu którego następuje otwarcie ofert, która powoduje brak 
możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert 
następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. 

 
 

Zatwierdzono:  
/-/ Konrad Mikołajski – Prezes Zarządu  
/-/ Jarosław Bańkowski – Wiceprezes Zarządu 

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

