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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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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: 

 

W związku z wymogiem "(...)przeprowadzenia niezbędnych konserwacji, rekonfiguracji oraz 

rozbudowy posiadanego systemu alarmowego Satel Integra 64" proszę o potwierdzenie, że koszt 

takiej usługi ma zostać ujęty w ofercie na ochronę obiektów. Proszę o informacje ile dodatkowych 

czujek ma zostać zamontowanych, czy posiadają Państwo kody do centrali? 

 

Odpowiedź:   

• Tak, koszt przeprowadzenia niezbędnych konserwacji, rekonfiguracji oraz rozbudowy 

posiadanego systemu alarmowego Satel Integra 64 powinien zostać ujęty w ofercie na 

ochronę obiektu, ponieważ czynności te są niezbędne w celu prawidłowej realizacji 

umowy. 

• Ilość dodatkowych czujek, niezbędnych w celu prawidłowego wykonania usługi winien 

określić Wykonawca. Dlatego zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy PZP Zamawiający wymaga 

odbycia wizji lokalnej w dniu 02.03.2023 o godz. 10:00. Miejsce spotkania                                             

ul. Raczkowskiego 11 Bydgoszcz. Zamawiający na podst. art. 226 ust.1 pkt 18) odrzuci 

ofertę Wykonawcy złożoną bez odbycia wizji lokalnej (zapis SWZ _część II ust. 5).  

• Zamawiający nie posiada kodów do modyfikacji konfiguracji. 

 

 

 

Zatwierdzono: 
/-/Konrad Mikołajski- Prezes Zarządu 

/-/Jarosław Bańkowski- Wiceprezes Zarządu 
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