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REGIONALNE CENTRUM
KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA

im. dr Konrada Vietha w Radomiu
26-612 Radom ul. B. Limanowskiego 42

Regon: 000303060        NIP: 948-16-24-611

Zaproszenie do złożenia oferty

Zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.) do postępowań,
których wartość nie przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000
EURO nie stosuje się przepisów ustawy.

Dotyczy: „Odbioru i transportu oraz składowania odpadów stałych komunalnych.”

ZAMAWIAJĄCY:
Regionalne Centrum Krwiodawstwa

i Krwiolecznictwa im. dr K. Vietha w Radomiu,
26-600 Radom, ul. Limanowskiego 42,

Ofertę należy przesłać w formie elektronicznej na adres przetargi@rckik.radom.pl
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05-01-2018 r. do godz. 13:00

I. Opis Przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór transport i składowanie
odpadów stałych komunalnych.
1.1. Szacunkowa ilość odpadów miesięcznie 16 m3.
1.2. Odbiór i utylizacja odpadów z siedziby Zamawiającego odbywać się będzie
sukcesywnie przez okres trwania umowy od dnia podpisania.
1.3. Wykonawca świadczący usługę powinien posiadać aktualne pozwolenie na
transport odpadów objętych przedmiotem zamówienia, oraz ich składowanie, w razie
potrzeby powinien wszystkie te pozwolenia przedstawić.
1.4. Odpady będą odbierane w ramach umowy z następujących miejsc w określony
sposób:

1.5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć nieodpłatnie kontenery do segregacji
odpadów (plastik, szkło, odpady suche) o pojemności 1100 l.
1.6. Odpady przechowywane są i przekazane będą Wykonawcy w kontenerach
specjalnie do tego celu przeznaczonych.
1.7. Wykonawca obowiązany jest zapewnić wykonanie usługi w sposób całkowicie
zgodny z obowiązującymi przepisami prawa:

a) ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
b) ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
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c) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 09 grudnia 2014 r. w sprawie
katalogu odpadów.
d) ustawa z dnia 14 października poz. 2056 z 2017r. o zmianie ustawy
o gospodarce opakowaniami i odpadami.

II. Oferta
Wykonawca składa ofertę posługując się formularzami stanowiącymi załączniki nr 1.

III. Umowa
Strony zawrą umowę zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2.


