Bydgoszcz dnia

Imię i nazwisko
Adres
PESEL
NIP:
tel. kontaktowy
zwanym dalej Zleceniodawcą

ZLECENIE
Niniejszym zlecam Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych „CORIMP” Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy
85-825, ul. Wojska Polskiego 65, tel. 52 320-81-85 zwanym dalej Zleceniobiorcą, podstawienie i opróżnienie otwartego
kontenera o objętości 2,5m3 / 7m3 * ( w ła ściw y po d kre śl ić)
przy ul.

w

w terminie od

do

w miejscu wyznaczonym przez Zleceniodawcę do gromadzenia odpadów
Rodzaj odpadów. ……………………………………………. wybrać właściwy : (czysty gruz, odpady poremontowe, odpady
wielkogabarytowe, bioodpady)

KOSZT ZAGOSPODAROWANIA ODPADU
Cena za jednorazowe podstawienie i opróżnienie kontenera bez załadunku ,w zależności od rodzaju odpadu wynosi:
RODZAJ ODPADU:

WIELKOŚĆ KONTENERA:

CENA:
300,00 zł x 8% VAT

K-2,5m3
KP: 5-7M3

(BEZ WZGLĘDU NA WAGĘ)
400,00 zł x 8% VAT
(BEZ WZGLĘDU NA WAGĘ)

K-2,5M lub KP-7M3

500,00 zł x 8% VAT

K-2,5M lub KP-7M3

650,00 zł x 8% VAT

K-2,5M lub KP-7M3

210,00 zł x 8 % VAT za 1 tonę
proporcjonalnie do wagi

K-2,5M lub KP-7M3

500,00 zł x 8% VAT

ODPADY WIELKOGABARYTOWE
POWYŻEJ 1 TONY
BIOODPADY
BIOODPADY

K-2,5M lub KP-7M3

STYROPIAN

K-2,5M lub KP-7M3

500,00 zł x 8 % VAT za 1 tonę
proporcjonalnie do wagi
500,00 zł x 8% VAT
650,00 zł x 8% VAT
1200,00 zł x 8% VAT za 1 tonę
proporcjonalnie do wagi
+ 150 zł x 8% VAT usługa
transportowa

PAPA ODPADOWA

K-2,5M lub KP-7M3

WEŁNA MINERALNA

K-2,5M lub KP-7M3

CZYSTY GRUZ
CZYSTY GRUZ
ODPADY POREMONTOWE DO 1
TONY
ODPADY POREMONTOWE
POWYŻEJ 1 TONY DO 2 TON
ODPADY POREMONTOWE
POWYŻEJ
2 TON
ODPADY WIELKOGABARYTOWE
DO 1 TONY

K-2,5M
KP-7M3

950,00 zł x 8% VAT za 1 tonę
proporcjonalnie do wagi

950,00 zł x 8% VAT za 1 tonę
proporcjonalnie do wagi
*w przypadku zanieczyszczenia deklarowanego odpadu zostanie doliczona opłata 200 zł x 8% VAT
USYTUOWANIE KONTENERA
 Zleceniodawca oświadcza, iż w przypadku wyznaczenia Zleceniobiorcy miejsca lokalizacji kontenera występującej na
terenie drogi publicznej, chodnika położonego wzdłuż nieruchomości lub na terenie prywatnym uzyska zgodne z prawem
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właściwe pozwolenie. Ciężar uzyskania pozwolenia, koszty związane z jego uzyskaniem spoczywają na Zleceniodawcy.
Skutki prawne wynikające z nie uzyskania takiego pozwolenia obciążają Zleceniodawcę.
Zleceniobiorca może odmówić podstawienia kontenera w wyznaczonej lokalizacji jeżeli stwierdzi, iż stwarza ona
zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia osób trzecich oraz zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego.

Uwagi: Do faktury dołączony zostanie w wydruk z wagi.

Klasyfikacja odpadów zostanie przeprowadzona przez CORIMP zgodnie z procedurą kwalifikacji odpadu dostępną w
siedzibie firmy oraz zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r., rozporządzeniem Ministra Środowiska z
dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów oraz wytycznymi Międzygminnego Kompleksu Utylizacji
Odpadów zgodnie z powyższym cennikiem na co Zleceniodawca wyraża zgodę w niniejszym zleceniu.
* Cena za przyjęcie pozostałych odpadów będzie każdorazowo ustalana indywidualnie ze Zleceniodawcą zgodnie z cennikiem Zleceniobiorcy.

ZASADY UDOSTĘPNIANIA KONTENERA:

 W przypadku, kiedy kierowca przyjedzie po kontener w ustalonym terminie, a Zleceniodawca nie zezwoli na
zabranie kontenera zostanie doliczona kwota 80,00 zł + 23% VAT (za każdy dodatkowy dzień)
 czas korzystania z kontenera w ramach usługi , maksymalnie 7 dni (kalendarzowych)
 dojazd na terenie miasta Bydgoszczy jest wliczony w cenę podstawienia kontenera. Poza granicami miasta doliczona zostaje
opłata za transport:

 50 zł + 8 % VAT (do 30 km)
 100 zł + 8% VAT (powyżej 30 km)
ZASADY KORZYSTANIA Z KONTENERA
CZYSTY GRUZ - odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, gruz ceglany, zmieszane odpady z
betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia bez zanieczyszczeń
ODPADY POREMONTOWE I POBUDOWLANE - odpady z budowy, remontów i demontażu m.in. odpady betonu
oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, gruz ceglany, zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych
materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, usunięte tynki, tapety, okleiny, drewno, szkło, tworzywa sztuczne
itp.

!!!Zawartość w kontenerze na odpady poremontowe i pobudowlane zanieczyszczeń w postaci odpadów
niebezpiecznych, organicznych (np. krzaki, liście, trawa), odpadów wielkogabarytowych (np. meble),
odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektrycznego, świetlówek, odpadów opakowaniowych,
niesegregowanych odpadów komunalnych, STYROPIANU, PAPY, WEŁNY MINERALNEJ,
MATERIAŁÓW IZOLACYJNYCH itp. spowoduje zakwalifikowanie do grupy cenowej ,
funkcjonującej na zasadach ogólnych.
!!!Zawartość w kontenerze na czysty gruz jakichkolwiek zanieczyszczeń spowoduje zakwalifikowanie
do grupy cenowej za odpady poremontowe i pobudowlane!!!
Warunki zagospodarowania pozostałych odpadów będą każdorazowo ustalane indywidualnie ze Zleceniodawcą
zgodnie z cennikiem Zleceniobiorcy np. wełna mineralna, styropian, papa itd.
UWAGA!

Przy zamawianiu kontenera należy zadeklarować odpad, który będzie się w nim znajdował.
W przypadku niezgodności deklarowanego odpadu z faktyczną zawartością, cena będzie naliczona zgodnie z
zasadami ogólnymi.

Styropian należy zapakować w worek (240 l) w cenie 12,00 zł za sztukę + 8 % VAT.
Zamawiam worki na styropian/wełnę w ilości ……………
SPOSÓB ZAPŁATY: gotówka lub przelew na konto bankowe w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury VAT.

pieczątka oraz czytelny podpis zleceniodawcy

pieczątka oraz czytelny podpis zleceniobiorcy
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