
 
 

   

 

Gdańsk dnia …………………. 

ZLECENIE/ZAMÓWIENIE 

Zamawiający:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

W związku z realizacją budowy………………………………………………………………………………………………………prosimy o przyjęcie zamówienia na odbiór, 

transport i zagospodarowanie odpadów z budowy:………………………………………………………………………………………………………………………………. 

1. Wywóz nagromadzonych odpadów odbywać się będzie na telefoniczne zgłoszenie Zleceniodawcy do godz. 10.00. Wymiana nastąpi jeszcze tego 

samego dnia. Jeśli zgłoszenie nastąpi po godzinie 10.00, wymiana nastąpi w następnym dniu roboczym lub według ustalonego harmonogramu. 

2. Zleceniodawca zobowiązuje się potwierdzać każdorazowy odbiór i dostawę pustego kontenera na druku potwierdzenia wymiany kontenera, 

który następnie będzie stanowić załącznik do faktury. 

Informujemy również o konieczności posiadania numeru rejestrowego w bazie BDO niezbędnego do wystawiania od 01 stycznia 2020 roku 

elektronicznej karty przekazania odpadów- wymóg konieczny. 

3. Zleceniodawca w ramach obowiązków wynikających z zamówienia kontenera, zobowiązuje się do uzyskania wszelkich pozwoleń wymaganych na 

zajęcie pasa drogowego. Skweru, parkingu czy chodnika, co stanowi warunek konieczny należytego wykonania przez Zleceniobiorcę wykonania 

zlecenia. W razie nie uzyskania ww pozwoleń Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność wobec Zleceniobiorcy za powstałą szkodę rzeczywistą 

będącą następstwem braku tychże pozwoleń. 

4. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania Usługi z należytą starannością, z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej 

działalności gospodarczej i terminowo, zgodnie z uznanymi regułami techniki, z zachowaniem wszelkich norm i przepisów prawnych z zakresu 

ochrony środowiska i gospodarki odpadami. 

5. Zleceniodawca zobowiązuje się do: 

• nieskładowania w kontenerze substancji niebezpiecznych, żrących, ciekłych. 

• nieskładowania w kontenerze odpadów w ilości przekraczającej dopuszczalną normę, tj. ponad jego objętość. Inaczej zostanie naliczona 

dodatkowa opłata za metry przeładowane w kwocie 120,00 zł za metr3. 

6. Zleceniobiorca oświadcza iż powstał bezwzględny obowiązek „segregacji u źródła” co oznacza, że każda grupa odpadów np. gruz (170103, 

170102, 170101, 170107), drewno (150103, 170201), odpady ogólnobudowlane (170904) powinna być składowana w osobnym kontenerze.  

7. Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty równowartości dostarczonego kontenera w przypadku jego kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia. 

8. Należności z tytułu faktur VAT, wystawianych dwa razy w miesiącu (w połowie i na koniec każdego miesiąca), będą płatne w ciągu 14 dni 

przelewem bankowym na konto o numerze 35 1140 1065 0000 3687 7700 1001. 

9. Strony zgodnie oświadczają, że są zarejestrowanymi podatnikami podatku od towaru i usług (VAT).  

10. Strony ustalają następujące ceny za Usługi:  

Lp. 
Pojemność 
kontenera 

Rodzaj wywożonego odpadu Ceny netto 

1 7m³ 

zmieszane odpady budowlane (wełna, karton-gips do 
20% zawartości kontenera, wiadra plastikowe po gładzi 
szpachlowej -gipsowej, worki po cemencie, złom, taśmy 

samoprzylepne, siatki elewacyjne) 

……….zł – całkowity koszt usługi razem z 
utylizacją i najmem 

2 5m³ 

zmieszane odpady budowlane (wełna, karton-gips do 
20% zawartości kontenera, wiadra plastikowe po gładzi 
szpachlowej -gipsowej, worki po cemencie, złom, taśmy 

samoprzylepne, siatki elewacyjne) 

………zł – całkowity koszt usługi razem z utylizacją 
i najmem 

3 5m³ 
gruz (ceramika budowlana, kafle, tynki, gładzie, zaprawy, 

klej gipsowy, cement, beton, cegła, itong, pustaki, 
gazobeton) 

…………. zł – całkowity koszt usługi razem z 
utylizacją i najmem 

4 7m³ drewno 
………..zł – całkowity koszt usługi razem z 

utylizacją i najmem 

11. W przypadku wymiany kontenera 2 x w miesiącu dodatkowo płatny najem 400,00zł netto. W przypadku 3 wymian i więcej bez kosztów najmu 

za kontener. 

12. Jednocześnie zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do podniesienia ceny wykonywanej usługi w przypadku zmiany cen na składowiskach 
odpadów. Zmiany cen dokonywać będzie na podstawie wysłania informacji do zamówienia z 14-dniowym wypowiedzeniem dot. warunków 
cenowych. 
Strony ustanawiają następujące adresy do korespondencji:  ze strony Zamawiającego:…………………………………………………………………………………… 

ZAMAWIAJĄCY       PRZYJMUJĄCY 


