
        Radom,  21.11.2019r. 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY  

Zarząd PPUH ‘RADKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na 
opracowanie i realizację projektu monitoringu wizyjnego systemu kontroli miejsc 
magazynowania lub składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. 

 
Lokalizacja obiektu: składowisko odpadów w Radomiu, ul. Witosa 98 
Powierzchnia składowiska (część eksploatacyjna): 12,25 ha 
Obwód składowiska (krawędź zewnętrzna składowanych odpadów) – 1500 mb 

 
W zakres opracowania i realizacji projektu monitoringu wizyjnego systemu 

kontroli miejsc magazynowania lub składowania odpadów musi wchodzić: 
1. Procedura projektowa wykonania systemu monitoringu wizyjnego zgodna  

z Ustawą z dn. 20 lipca 2018 poz. 1592 oraz Rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dn. 29.08.2019r. w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca 
magazynowania i składowania odpadów.  

2. Wizyjny system kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów 
prowadzi się przy użyciu urządzeń technicznych zapewniających przez całą dobę 
zapis obrazu i identyfikację osób przebywających w tym miejscu: 
- parametry techniczne urządzeń systemu kontroli powinny być zgodne z normą 
PN-EN62676-4:2015-06 Systemy dozoru wizyjnego w zabezpieczeniach – Część 
4: Wytyczne stosowania lub zgodne z normą, którą przedmiotowa norma zostanie 
zastąpiona, lub zgodnie z jej nowym wydaniem oraz zgodne z przepisami ustawy 
o odpadach z dnia 20 lipca 2018r. (z późn. zm.). 

3. Zapis obrazu wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania 
odpadów przechowuje się przez miesiąc od daty dokonania zapisu. 

4. Procedura projektowa musi obejmować w szczególności: 
a) specyfikację głównych elementów systemu monitoringu, a w szczególności: 

- ilość kamer oraz ich parametry techniczne; 
- system rejestracji nagrań z kamer z uwzględnieniem wymogu centralnego, 
zdalnego dostępu do zarejestrowanych nagrań; 
- system zasilania; 
- infrastruktura techniczna (np. kanalizacja kablowa, okablowanie transmisyjne  
i zasilające, infrastruktura niezbędna do montażu kamer) 

b) plan rozmieszczenia kamer; 
c) plan pola widzenia kamer ze szczególnym uwzględnieniem wymagań 

zdefiniowanych w normie PN-EN 62676-4:2015-06, do której odwołuje się projekt 
rozporządzenia; 

d) szacunkowe zestawienie materiałowe; 
e) szacunkowy koszt wykonania projektowanego systemu monitoringu wraz  

z niezbędną infrastrukturą techniczną. 
 

Zamawiający wyraża zgodę na możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej po 
wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z Zastępcą Kierownika Działu Gospodarki 
Odpadami p. Łukaszem Przybysiem tel. 48 380-20-54. 

 
Przy składaniu oferty prosimy o podanie możliwego terminu realizacji. 
 
Ofertę należy przesłać na adres e-mail: a.kultys@radkom.com.pl lub 

m.faryna@radkom.com.pl  do dnia 09.12.2019r. 

Osoba wyznaczona do kontaktu w sprawach merytorycznych to p. Łukasz 
Przybyś, tel. 48 380 20 54; e-mail: l.przybys@radkom.com.pl. 
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