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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 29.997.000,00 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 2019 r., 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. 

MIĘDZYGMINNY KOMPLEKS UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW  

PRONATURA SP. Z O. O.  

adres: ul. Ernsta Petersona 22, 85-862 Bydgoszcz 

www.facebook.com/MKUOProNatura 

www.pronatura.bydgoszcz.pl                                                            

 
Bydgoszcz, 24 marca 2023r. 

L.dz. GZ/PL/ 837 /2023 

 

 

Dotyczy: postępowania pn. Przegląd serwisowy wraz z dostawą części zamiennych 2 tlenomierzy Emerson 

6888 _nr MKUO ProNatura ZO/16/23 

 

 

Zmiany zaproponowane przez Wykonawcę do projektu umowy – stanowiącego załącznik do 
postępowania: 

 

Pytanie 1: 

§ 5 ust. 3 - nie możemy zagwarantować usunięcia zgłoszonej usterki w terminie 7 dni roboczych z uwagi 
na standardowe czasy dostaw części zamiennych. 

Odpowiedź: 

Zamawiający akceptuje proponowaną zmianę. Treść § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„Czas usuwania zgłoszonej usterki lub awarii zostanie określony przez przedstawiciela Usługodawcy po 
przeprowadzonej wizji lokalnej serwisanta obopólnie uzgodniony z zamawiającym.” 

 
 

Pytanie 2: 

§ 5 ust. 4 - usunięte słowo "ryzyko" 

Odpowiedź:  

Zamawiający akceptuje proponowaną zmianę. Treść §5 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„W przypadku nieuzasadnionej odmowy usunięcia wady lub usterki przez Usługodawcę w uzgodnionym 

terminie bądź braku jakiejkolwiek odpowiedzi Usługodawcy w ciągu 16 godzin od otrzymania zgłoszenia 

wady lub usterki, przekazanego Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej  na adres wskazany 

w § 2 ust. 3 powyżej lub na adres ______ Zamawiający jest uprawniony zlecić naprawę osobie trzeciej na 

koszt Wykonawcy, bez uzyskiwania zgody sądu.”   

 

Pytanie 3: 

Wykonawca wnosi o wprowadzenie do projektu umowy § 6 ust. 6. 
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http://www.pronatura.bydgoszcz.pl/


Odpowiedź: 

Zamawiający akceptuje dodanie pkt 6 w § 6 umowy w brzmieniu: 

„Niezależnie od wszelkich innych postanowień, w zakresie w jakim nie narusza to bezwzględnie 

obowiązujących przepisów prawa, całkowita łączna odpowiedzialność Sprzedawcy, na wszelkich 

podstawach prawnych i faktycznych, i z tytułu jakichkolwiek roszczeń oraz żądań, ograniczona jest do 

kwoty równej wynagrodzeniu umownemu Sprzedawcy netto. Ponadto, Sprzedawca nie ponosi 

odpowiedzialności z tytułu (i) jakiejkolwiek utraty: możliwości eksploatacji, produkcji, używania lub mocy, 

(ii) powstania lub wzrostu kosztów (w tym kosztów z tytułu kapitału, paliw, energii, mocy zastępczej)                      

oraz (iii) utraty danych lub o podobnym charakterze oraz wyłączona zostaje odpowiedzialność Sprzedawcy 

z tytułu utraconych korzyści, jakiejkolwiek szkody ewentualnej lub pośredniej.” 

 
Zatwierdzono:  
/-/ Jarosław Bańkowski – Wiceprezes Zarządu 

  
 


