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  Bydgoszcz, dnia 06 marca 2023 r.  

   L. Dz. GZ/PL/652/23 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. zwraca się z prośbą                               

o złożenie oferty w prowadzonym postępowaniu w trybie zapytania, którego przedmiotem jest 

„Świadczenie usług w zakresie dezynsekcji i deratyzacji, w obiektach i na terenach należących do 

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

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie dezynsekcji i deratyzacji w okresie od zawarcia umowy 

do 31.03.2025 r. w następujących obszarach:  

- Zakład Gospodarki Odpadami; Bydgoszcz ul. Prądocińska 28 

- Stacja Przeładunku Odpadów, Toruń ul. Kociewska 40-44 

- Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych, Bydgoszcz ul. Ernsta Petersona 22 

- Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych ul. Inwalidów 15 

- Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych ul. Ołowiana 43 

- Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych ul. Jasiniecka 7a 

 

Szczegółowy wykaz pomieszczeń ww. obszarów przedstawiono w załączniku nr 1 

 

Wymagania Zamawiającego: 

 

1. Wykonawcy chcący wziąć udział w postępowaniu powinni odbyć wizję lokalną Zakładu 

Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych oraz Zakładu Gospodarki Odpadami 

wraz z przedstawicielem Spółki ProNatura w terminie do 20.03.2023 r. Brak przeprowadzenia 

przez Wykonawcę wizji lokalnej, będzie skutkować odrzuceniem oferty przez Zamawiającego. 

Potwierdzeniem odbycia wizji będzie załączony do oferty załącznik nr 4 do zapytania 

ofertowego potwierdzony podpisem p. Jacka Skubiszaka, Kierownika Działu BHP. Brak 

potwierdzenia skutkuje odrzuceniem oferty, chyba że Zamawiający będzie w posiadaniu 

własnego egzemplarza potwierdzenia odbycia wizji lub jego kopii. 

W celu umówienia terminu wizji prosimy o kontakt z Panem Jackiem Skubiszakiem – pod  

numerem tel. 507 876 277.  
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2. Wykonawca wykona usługi zatrudniając własnych, przeszkolonych w zakresie wykonywania 

tego samego rodzaju usług pracowników, przy użyciu własnych narzędzi do pracy oraz 

własnych preparatów nieszkodliwych dla osób przebywających w pomieszczeniach w których 

są stosowane, posiadających aktualną kartę charakterystyki produktu biobójczego. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie warunków pracy swoich pracowników i 

wykonanie usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp i ppoż. oraz zasadami poruszania 

się po terenie  Zamawiającego. 

 

W zakres usługi wchodzą następujące czynności: 

- dostarczenie, zainstalowanie i obsługa stacji deratyzacyjnych, w tym wywiad, inspekcja wizualna, 

prowadzenie monitoringu urządzeń deratyzacyjno-dezynsekcyjnych, a w razie konieczności 

przeprowadzanie działań korygujących,  

- kontrola stanu obiektów pod kątem obecności szkodników, 

- wymiana preparatów dla zwalczania szkodników, 

- dezynsekcja – oprysk pomieszczeń, 

- zwalczanie os, szerszeni, usuwanie ich gniazd (interwencyjnie na zlecenie zamawiającego), 

- zwalczanie much i ich larw (interwencyjnie na zlecenie zamawiającego), 

- sporządzenie  dokumentacji tj. planu  ochrony  przed szkodnikami: gryzoniami, insektami 

sanitarnymi, owadami latającymi i pełzającymi, 

- oznakowanie i ponumerowanie urządzeń przeznaczonych do chwytania i zwalczania                                

ww. szkodników z naniesieniem ich lokalizacji na dostarczone przez Zamawiającego plany 

budynków, 

- dostarczenie protokołów z przeprowadzonych czynności, będących warunkiem rozliczenia usługi, 

- raz do roku dostarczenie raportu zawierającego analizę podjętych działań dot. dezynsekcji                           

i deratyzacji w odniesieniu do miejsc, okresów o różnej intensywności – aktywności pojawiających 

się szkodników, skuteczności podjętych działań i stosowanych środków, itp. 

- dostarczenie wykazu środków chemicznych i biobójczych, jakie wykonawca zastosował przy 

wykonaniu usługi oraz aktualnych kart charakterystyk substancji i mieszanin,  

- utylizacja  padłych  gryzoni  oraz  pozostałości  preparatów  deratyzacyjno-dezynsekcyjnych                      

na własny koszt i we własnym zakresie. 

 

W ramach realizacji usługi Wykonawca dostarczy, zamontuje i będzie nadzorował eksploatację 

niezbędnych urządzeń, m.in. stacji deratyzacyjnych w ilościach: 

- stacje deratyzacyjne w pierwszym roku obowiązywania umowy nie mniej niż 115 i nie więcej niż–

135 szt. w następujących lokalizacjach Zakład Gospodarki Odpadami Bydgoszcz–Stacja 

Przeładunku Odpadów Toruń –Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych                       

w Bydgoszczy, 3 Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy w ilościach 

wskazanych przez Zamawiającego  dla danej lokalizacji zgodnie  zapotrzebowaniem 

- stacje deratyzacyjne w drugim roku obowiązywania umowy nie mniej niż 115 i nie więcej niż–160 

szt. w następujących lokalizacjach  Zakład Gospodarki Odpadami Bydgoszcz–Stacja Przeładunku 
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Odpadów Toruń –Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy, 3 

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy w ilościach wskazanych przez 

Zamawiającego  dla danej lokalizacji zgodnie  zapotrzebowaniem. 

- detektor owadów – jeśli zaistnieje taka konieczność. 

Wykonawca przeprowadzi w obiektach ZTPOK, ZGO, SPO: 

- dezynsekcję sześć razy w roku, w następujących miesiącach: styczeń, marzec, maj, lipiec, wrzesień, 

listopad, 

- deratyzację sześć razy do roku, w następujących miesiącach: styczeń, marzec, maj, lipiec, wrzesień, 

listopad. 

Z tym, że Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji w całości lub części z zakresu usług 

wskazanych wyżej w odniesieniu do SPO w Toruniu, o czym powiadomi za pośrednictwem poczty 

elektronicznej Wykonawcę na co najmniej tydzień przed planowanymi pracami.  

 

Wykonawca przeprowadzi w obiektach PSZOK przy ul. Inwalidów 15, Ołowianej 43 oraz Jasinieckiej 7a: 

- dezynsekcji dwa razy w roku, w następujących miesiącach: w pierwszym roku obowiązywania umowy 

w kwietniu i październiku, w drugim roku obowiązywania umowy w marcu i październiku, 

- deratyzacji dwa razy w roku, następujących miesiącach: w pierwszym roku obowiązywania umowy w 

kwietniu i październiku, w drugim roku obowiązywania umowy w marcu i październiku. 

 

W przypadku gdy zastosowane środki nie przyniosą skuteczności, wykonawca podejmie kroki na 

własny koszt – eliminujące niezgodności w ciągu 1 dnia roboczego od wezwania. 

W sytuacji, w których zaistnieje przeprowadzenie pilnych akcji dezynsekcji, deratyzacji, zwalczania 

owadów itp. wymaga się od wykonawcy przyjazdu na miejsce zdarzenia w ciągu dwóch godzin od 

momentu zgłoszenia.  

Termin płatności: 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 

Kryterium oceny: cena 100 % 

     

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt za pośrednictwem platformy zakupowej 

dedykowanej temu zamówieniu. 

Oferty prosimy złożyć do 27.03.2023r. na platformie zakupowej Zamawiającego: 

https://platformazakupowa.pl/mkuo_pronatura/aukcje. Oferty należy składać na formularzu 

ofertowym stanowiącym załączniki nr 2 do niniejszego zapytania oraz załączyć formularz cenowy                             

i potwierdzenie odbycia wizji. 

UWAGA: Składając ofertę należy dołączyć dokument ofertowy w postaci pliku PDF.  
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

Dane dot. pomieszczeń 

Zakład Gospodarki Odpadami; Bydgoszcz ul. Prądocińska 28 

Uwaga! – owady biegające pojawiały się dotąd dość często w okresie letnim (maj-sierpień) w 
budynkach: w Stacji Segregacji Odpadów,  pomieszczeniach socjalnych w budynku administracyjno-
socjalnym przy hali SSO, budynku wag, kontenerach socjalnych i wiatach magazynowych, rzadziej w 
obiektach „starego zaplecza”, było to w roku 2017. W roku 2018 problem zniknął. Szczury okresowo 
pojawiają w hali Stacji Segregacji Odpadów, a także w okolicach kontenerów socjalnych (szatnie 
kierowców i ładowaczy). 
 
Budynek administracyjno-socjalny (przy hali Stacji Segregacji Odpadów) 
Ilość kondygnacji – 2, 
Pomieszczenia na I kondygnacji – powierzchnia ok. 180 m2 (szatnie, łazienki, WC, korytarz, pralnia-
suszarnia, pomieszczenia magazynowe, klatka schodowa) 
Pomieszczenia na II kondygnacji – powierzchnia ok. 180 m2 (7 pomieszczeń  biurowych, salka 
konferencyjna, korytarz, , łazienki, WC, klatka schodowa). 
 
Budynek administracyjno-socjalny (przy bramie) 
Ilość kondygnacji – 1 
Powierzchnia – ok. 180 m2 (pomieszczenia biurowe – 3, szatnie, łazienki, WC, korytarz, pralnia-
suszarnia, pomieszczenia magazynowe) 
 
Budynek wag (przy wjeździe na teren zakładu) 
Ilość kondygnacji – 1 
Powierzchnia ok. 25 m2  
 
Budynek hali Stacji Segregacji Odpadów (SSO) 
Budynek główny – wysokość ok. 15 m 
Ilość kondygnacji – 1 
Powierzchnia ok. 3200 m2 (hala rozładunku odpadów segregowanych - magazyn buforowy (odpady 
opakowań szklanych, papierowych, metalowych, papieru itp.), linie sortownicze, cztery kabiny 
sortownicze, pomieszczenie dyspozytorni. 
 
Budynek warsztatu samochodowego tzw. stacja wulkanizacji – wysokość ok. 6,6 m 
Ilość kondygnacji – 1 
Powierzchnia ok. 350 m2 
Wiata otwarta – kontenery z odpadami po segregacji – wysokość ok. 6,6 m 
Ilość kondygnacji – 1 
Powierzchnia ok. 330 m2 

 
Kompostownia 
Kontener socjalny 
Ilość kondygnacji – 1 
Powierzchnia – ok. 30 m2  
Wiata otwarta procesu rozdrabniania odpadów „zielonych” i pakowania biokompostu 
Ilość kondygnacji – 1 
Powierzchnia – ok. 670 m2  
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Obiekty przy basenie ppoż. 
Kontenery: socjalny i magazyn, pompownia wody ppoż. 
Ilość kondygnacji – 1 
Powierzchnia – ok. 90 m2  
Wiaty otwarte, opakowań z foli i inne magazynowe –  
Powierzchnia łączna – ok. 200 m2  

 
Pomieszczenia socjalne działu logistyki w tym tzw. „starego zaplecza”, dyspozytornia, magazyn 
odzieżowy 
Ilość kondygnacji – 1  
Powierzchnia – ok. 440 m2 + 210 m2 nowych kontenerów od maja br (dyspozytornia, magazyn 
odzieżowy, szatnie, jadalnia, łazienki, WC) 
Powierzchnia tzw. „starego zaplecza” ok 250m2 (biuro, szatnia, korytarz, łazienki, WC). 
 
Magazyn pojemników  
Budynek główny – wysokość ok. 15 m 
Ilość kondygnacji – 1 
Powierzchnia ok. 480 m2 (gromadzone są w nim m.in. nowe pojemniki na odpady) 
Pomieszczenie nie jest przeznaczone na stały pobyt ludzi. 
 
Budynek biurowo-socjalny  
Ilość kondygnacji – 1 
Powierzchnia ok. 130 m2 (m. in. biuro, jadalnia, szatnie, suszarnia, korytarz). 
 
Budynek kotłowni  
Ilość kondygnacji – 1 
Powierzchnia ok. 40 m2 
 
Wiaty i inne pomieszczenia gospodarcze  
Ilość kondygnacji – 1 
Powierzchnia ok. 200 m2 

 

Budynek ochrony  
Ilość kondygnacji – 1 
Powierzchnia ok. 20m2 

 

Budynek myjni  
Ilość kondygnacji -1  
Powierzchnia ok. 105 m2 

 
*Budynek NOWEJ hali Stacji Segregacji Odpadów (SSO) 
Budynek główny – wysokość ok. 15 m 
Ilość kondygnacji – 1 
Powierzchnia ok. 5800 m2 (sortownia, zasobnia, kompresorownia, toalety: damska i męska). 
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*Budynek administracyjno-socjalny (przy NOWEJ hali Stacji Segregacji Odpadów) 
Ilość kondygnacji – 2, 
Pomieszczenia na I kondygnacji – powierzchnia ok. 180 m2 (szatnie, pomieszczenia sanitarne i jadalnia 
dla kobiet, klatka schodowa) 
Pomieszczenia na II kondygnacji – powierzchnia ok. 180 m2 (szatnie, pomieszczenia sanitarne i jadalnia 
dla mężczyzn, pokój administracyjny, dyspozytornia, klatka schodowa). 
 
*Planowane oddanie budynków do użytku grudzień 2023r.  
 
Stacja Przeładunku Odpadów, Toruń ul. Kociewska 40-44 

Uwaga! – owady biegające pojawiały się dotąd sporadycznie, a jeśli już to głównie w okresie letnim w 

budynkach: na hali rozładunku odpadów oraz pomieszczeniach socjalnych, szczury głównie okresowo 

w hali rozładunku.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji w całości lub części z zakresu usług wskazanych 

wyżej w odniesieniu do SPO w Toruniu, o czym powiadomi za pośrednictwem poczty elektronicznej 

Wykonawcę na co najmniej tydzień przed planowanymi pracami.  

 
Hala rozładunku odpadów zmieszanych i pomieszczenia przyległe 
Ilość kondygnacji – 1 
Powierzchnia ok. 1450 m2 (hala + linie transportowe). 
 
Pomieszczenie pras 
Ilość kondygnacji – 1 
Powierzchnia ok. 187 m2 

 
Inne pomieszczenia – sterownia, magazynki itp.  
Powierzchnia ok. 50 m2 

 

Pomieszczenia socjalne (łazienki, WC, szatnie, korytarz) 
Ilość kondygnacji – 1 
Powierzchnia ok. 80 m2 
 
Wentylatorownia pom. magazynowe 
Ilość kondygnacji – 1 
Powierzchnia ok. 115 m2  
 
Pomieszczenie wag i ochrony obiektu 
Ilość kondygnacji – 1 
Powierzchnia ok. 80 m2  
 
Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych, Bydgoszcz ul. Ernsta Petersona 22 
 
Uwaga! – owady biegające pojawiały się dotąd sporadycznie, a jeśli już to głównie w okresie letnim w 
budynkach: administracyjno-socjalnym, w budynku wagi, na hali rozładunku odpadów, szczury głównie 
okresowo w hali rozładunku oraz w budynku centralnej dyspozytorni. 
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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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Budynek administracyjno-socjalny 
część administracyjno-socjalno-biurowa - 2 kondygnacje (biura, hol, łazienki, WC, jadalnie, szatnie 
pracowników, suszarnia i pralnia) 
Część edukacyjna – (biura, salka konferencyjna, hol, łazienki, WC, jadalnia) 
Powierzchnia łączna – ok. 1300 m2 

 
Hala rozładunku odpadów – miejsce wjazdu pojazdów (śmieciarek) i wysypu odpadów do bunkra 
Powierzchnia – 1420 m2 

Bunkier odpadów – miejsce gromadzenia dużej ilości odpadów 
Powierzchnia użytkowa – 1700 m2 

 

Pomieszczenia garaży i warsztatu mechaników – miejsce przeznaczone do stacjonowania samochodów 
i naprawy urządzeń 
Powierzchnia – 1430 m2 

 

Budynek Centralnej Dyspozytorni (Sterownia, Laboratorium, pomieszczenia socjalne,  pomieszczenia 
rozdzielni elektrycznych i transformatorów) 
Ilość kondygnacji – 5 
Powierzchnia użytkowa – ok 1435 m2 

 
Budynek Cyklu Termicznego i Energetycznego – budynki produkcyjne jednokondygnacyjne, w których 
zachodzi proces wysokotemperaturowego spalania odpadów zmieszanych, produkcja i energii 
cieplnej. 
Powierzchnia łączna ok. 3000 m2 

 
Budynek – hala waloryzacji i sezonowania żużla – magazynowanie żużla po procesie spalania. 
Powierzchnia – ok. 6500 m2 

 
Budynek stabilizacji pyłów i popiołów -  
Powierzchnia – ok. 850 m2 

 
Budynek oczyszczalni ścieków i pompownie wody 
Powierzchnia – ok. 85 m2 

 
Budynek pompowni wody ppoż. 
Powierzchnia – ok. 27 m2 

 
Budynek wag – miejsce wjazdu śmieciarek 
Powierzchnia – ok. 40 m2 
 
Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  - PSZOK ul. Inwalidów 
 
Uwaga! – do tej pory brak żadnych informacji o jakiejkolwiek aktywności insektów lub gryzoni. 
 

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


Wiata z kontenerami na odpady 
Ilość kontenerów – 5 
Powierzchnia wiaty ok. 172m2 

Budynek wagi 
Ilość kondygnacji – 1 
Powierzchnia użytkowa – 6m2 

 

Magazyn na odpady niebezpieczne 
Ilość kondygnacji – 1 

Powierzchnia użytkowa – 45m2 

 

Magazyn sprzętu elektronicznego / warsztat 

Ilość kondygnacji – 1 

Powierzchnia użytkowa – 45m2 

 

Kontener socjalny z pomieszczeniem biurowym, aneksem kuchennym oraz sanitariatem 

Ilość kondygnacji – 1 

Powierzchnia użytkowa – 92 m2 

 

 

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  - PSZOK ul. Ołowiana 
 

Uwaga! – do tej pory brak żadnych informacji o jakiejkolwiek aktywności insektów lub gryzoni. 
 

Wiata z kontenerami na odpady 
Ilość kontenerów – 5 
Powierzchnia wiaty ok. 172m2 

Pomieszczenie socjalno-biurowe (waga) 
Ilość kondygnacji – 1 
Powierzchnia użytkowa – 13m2  
 

Magazyn na odpady niebezpieczne 
Ilość kondygnacji – 1 

Powierzchnia użytkowa – 41m2 

 

Magazyn sprzętu elektronicznego / warsztat 

Ilość kondygnacji – 1 

Powierzchnia użytkowa – 41m2 

 

 
Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  - PSZOK ul. Jasiniecka 
 

Uwaga! – do tej pory brak żadnych informacji o jakiejkolwiek aktywności insektów lub gryzoni. 
 

Wiata z kontenerami na odpady 
Ilość kontenerów – 5 
Powierzchnia wiaty ok. 172m2 



                                                                                                                      

           
          

        
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 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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Pomieszczenie socjalno-biurowe (waga) 
Ilość kondygnacji – 1 
Powierzchnia użytkowa – 13m2  
 

Magazyn na odpady niebezpieczne 
Ilość kondygnacji – 1 

Powierzchnia użytkowa – 41m2 

 

Magazyn sprzętu elektronicznego / warsztat 

Ilość kondygnacji – 1 

Powierzchnia użytkowa – 41m2 

 

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

 

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

