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ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

Zagospodarowanie i odbiór frakcji nadsitowej o kodzie 19 12 12  
w ilości 250 Mg 

Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie w procesie odzysku 

lub recyklingu, frakcji nadsitowej (odpady o kodzie 19 12 12) 

powstających w procesie odzysku odpadów na linii segregacji 

odpadów komunalnych w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych 

w Radomiu, w tym odbiór i transport przedmiotowych odpadów. 

2. Przedmiotowe odpady o kodzie 19 12 12 powstają w wyniku 

sortowania dostarczanych do Zakładu zmieszanych odpadów 

komunalnych oraz frakcji odpadów opakowaniowych zbieranych w 

sposób selektywny. Proces sortowania w Zakładzie polega na 

wstępnym wybieraniu balastu  i odzysku surowców z całego strumienia 

odpadów na kabinie wstępnej. Frakcja 80 - 340mm jest poddawana 

sortowaniu automatycznemu poprzez separatory do tego 

przystosowane, zaś frakcja > 340 poddawana jest sortowaniu 

ręcznemu celem wybrania surowców, a pozostałość stanowi balast.  

Frakcja przeznaczona do zagospodarowania jest pozostałością po 

sortowaniu i odzysku surowców wtórnych takich jak metale żelazne i 

nieżelazne, makulatura, szkło, tworzywa sztuczne oraz odpady 

balastowe i organiczne. Pozostały strumień stanowi frakcję nadsitową.  

3. Frakcja nadsitowa będzie przygotowywana przez Zamawiającego do 

odbioru w postaci sprasowanej, w kostkach o wymiarach 110 cm x 80 

cm x 150 cm wiązanych drutem stalowym, lub luzem. 

4. Wykonawca będzie odbierał frakcję nadsitową własnym transportem 

lub na własny koszt, z terenu w/w obiektu Zamawiającego. Załadunek 

leży po stronie Zamawiającego. 

5. Odbiór frakcji nadsitowej odbywał się będzie w dni robocze od 

poniedziałku do piątku w godz. od 7 do 12 i od 14 do 19. Istnieje 

możliwość odbioru w soboty w godz. 8 do 13, jednakże po przekazaniu 

do Zamawiającego informacji o zamiarze odbioru w sobotę z co 

najmniej trzydniowym wyprzedzeniem.  
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6. Ważenie odbieranej przez Wykonawcę frakcji nadsitowej będzie się 

odbywało na wagach Zamawiającego, zlokalizowanych w Zakładzie 

Utylizacji Odpadów Komunalnych PPUH „RADKOM” Sp. z o.o.  

w Radomiu przy ul. W. Witosa 94 i będzie potwierdzane kwitem 

wagowym. 

7. Każdy transport odbieranej przez Wykonawcę frakcji nadsitowej   

będzie ewidencjonowany w systemie wagowym Zamawiającego oraz 

w systemie BDO poprzez wystawienie karty przekazania odpadów, 

zgodnie z wymaganiami określonymi w Ustawie o odpadach. 

8. Przewidywana ilość przekazana do zagospodarowania w okresie  

1 miesiąca, będzie wynosiła 250 Mg. Płatność 30 dni na podstawie 

faktury wystawionej po zakończeniu wykonania usługi.  

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z p. Marianem Kozerą   – 

 tel. 48 380-20-76 lub 507 031 553 

 

Prosimy o przesłanie oferty na adres: a.kultys@radkom.com.pl do dn. 

31.08.2021r. 
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