
 

         
                                                           

 

 

Projekt „Zwiększenie efektywności Instalacji do odzysku surowców wtórnych w Zakładzie Gospodarki Odpadami  

Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Pro Natura Sp. z o.o. w Bydgoszczy” 

 
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. 

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. 

 

 
Bydgoszcz,  dnia 27.01.2021 r.  

                  

 

Dotyczy: Postępowania MKUO ProNatura/ZP/NO/67/20 Usługa Inżyniera Kontraktu w ramach 
Projektu „Zwiększenie efektywności instalacji do odzysku surowców wtórnych w Zakładzie 
Gospodarki Odpadami Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura  
Sp. z o.o. w Bydgoszczy. 

 

MODYFIKACJA SIWZ 

 

Działając na  podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający 
zawiadamia, że zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób: 

 

MODYFIKACJA 1 : 

Zamawiający wykreśla zapis CZĘŚCI VII ust 1 pkt 1) o następującej treści: 

„Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Bydgoszczy przy ul. E. Petersona 22 do dnia 1 
lutego 2021 roku do godz. 10:00.” 
 
I wprowadza w jego miejsce zapis o następującej treści: 
 
„Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Bydgoszczy przy ul. E. Petersona 22              do 
dnia 8 lutego 2021 roku do godz. 10:00.” 
 
MODYFIKACJA 2 : 
 
Zamawiający wykreśla zapis CZĘŚCI VII ust 3 pkt 1) o następującej treści: 
„Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 1 lutego 2021 roku o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego w 
Bydgoszczy przy ul. E. Petersona 22.” 
 
I wprowadza w jego miejsce zapis o następującej treści: 
 
„Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 lutego 2021 roku o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego w 
Bydgoszczy przy ul. E. Petersona 22. 



.” 
 
 
 
 
MODYFIKACJA 3 : 

Zamawiający wykreśla zapis CZĘŚCI III ust 1 pkt 1.2 ppkt 2)  litera A o następującej treści: 

„Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat  przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, 
co najmniej 1 usługę polegającą na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu albo usług doradczych w 
zakresie kompleksowego wsparcia technicznego dla zadań polegających na budowie co najmniej 1 
instalacji przetwarzania odpadów, o wartości nie mniejszej niż 40 000 000,00 zł (słownie: czterdzieści 
milionów złotych).” 
 
I wprowadza w jego miejsce zapis o następującej treści: 
 
„Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 7 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, 
co najmniej 1 usługę polegającą na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu albo usług doradczych w 
zakresie kompleksowego wsparcia technicznego dla zadań polegających na budowie co najmniej 1 
instalacji przetwarzania odpadów, o wartości nie mniejszej niż 40 000 000,00 zł (słownie: czterdzieści 
milionów złotych).” 
 
 
 
 
 

 


