
                                                                                                                           
           
          

       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 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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Bydgoszcz, 10 listopada 2021 r. 

 

L.dz.       GZ/MK/3299/21 

 

 

Sprawa: Wynajem sprężarki śrubowej zmiennoobrotowej MKUO ProNatura ZP/TP/63/21 

 

 
Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. 2021 r. poz. 1129  

ze zm.) Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień: 

 

Pytanie 1:  

Proszę o informację czy możliwe jest wydłużenie terminu dostawy i uruchomienia wynajmowanej 
sprężarki. Chcemy zaoferować Państwu wynajem nowego urządzenia a termin dostawy nowej 
sprężarki z silnikiem 200 kW i z falownikiem to minimum 3 miesiące. 
 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na tak długi termin realizacji. 

 

Pytanie 2:  

1. Czy dopuszczacie Państwo wynajem dwóch sprężarek o mocy 75 kW każda oraz - moc silnika 

wentylatora 2,2 kW. Wydajność każdej przy 7,5 bar 14,10 m3 min = 846 m3/h  

2. powyższe sprężarki mają wymiary: szerokość x głębokość x wysokość 2366x1315x2257 

3. Wymagana lokalizacja: ok.32 m2 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dopuszcza, gdyż nie posiada takiej wolnej powierzchni i możliwości podłączenia 

dwóch sprężarek. 

 

 

   Zatwierdzono: 

       /-/ Konrad Mikołajski - Prezes Zarządu 
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