……………………………, dn. ……………
ZLECENIE–PRZEDSIĘBIORSTWO
Zleceniodawca:…………………………………………………………………………….…………….
Nr telefonu. ………………………………… NIP …………………………………...…………………
Adres: ………………………………………………………………………….…………………………
Zleceniobiorca: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., Koszalin, ul. Komunalna 5
Zamawiam BIGBAG o pojemności 1m3 i akceptuję następujące warunki:
Regulamin świadczenia usług odbioru odpadów pobudowlanych i poremontowych z worków Big-Bag
na terenie miasta Koszalina:
1. Koszt usługi- 265,00 zł brutto płatne z góry (transport i zagospodarowanie odpadów).
2. Przedsiębiorca zobowiązany jest do WYGENEROWANIA Karty Przekazania Odpadów
w bazie elektronicznej ewidencji odpadów (BDO). W przypadku braku karty w BDO
zlecenie nie będzie zrealizowane.
3. Worki Big-Bag przeznaczone są na odpady pobudowlane i poremontowe.
4. W workach Big-Bag można umieszczać odpady betonu i gruz betonowy z rozbiórek i remontów
oraz zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych
i elementów wyposażenia np.: pokruszony beton, płytki, cegłę, dachówkę, kamień, elementy
sanitariów i umywalek.
5. W workach Big-Bag zabrania się umieszczania azbestu, papy, wełny mineralnej, substancji
niebezpiecznych, opon, styropianu, substancji żrących, odpadów opakowaniowych, płyt
kartonowo-gipsowych itp.
6. W wypadku umieszczenia w workach odpadów innych niż dozwolone PGK Sp. z o.o.
zastrzega sobie możliwość nieodebrania worka.
7. Ładowność worka Big-Bag wynosi do1 Mg.
8. Czas ładowania worka Big Bag jest dowolny.
9. Worek Big-Bag jest od użytku jednorazowego.
10. Po zapełnieniu worek winien znajdować się w miejscu umożliwiającym podjazd samochodem
dostawczym z dźwigiem HDS (nie dalej niż 2 m od ulicy).
11. Nie wolno ustawiać worków pod zadaszeniami, liniami wysokiego napięcia oraz drzewami itp.
12. Usługę odbioru świadczymy w czwartki po zgłoszeniu gotowości odbioru od klienta najpóźniej
do godziny 14.00 dnia poprzedzającego wywóz.
13. W przypadku umieszczenia w worku Big-Bag odpadów niezgodnych z pkt. 2 Zleceniodawca
poniesie dodatkowy koszt utylizacji i transportu odpadów zgodnie z cennikiem
obowiązującym w Regionalnym Zakładzie Odzysku w Sianowie.
14. Akceptacja regulaminu następuje w momencie zamówienia usługi odbioru worka Big-Bag
i uiszczenia opłaty za powyższą usługę.
15. W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego:
pn-pt w godzinach 6.30-14.30 94/ 348 44 39.

………………………………………
(Pieczęć i podpis Zleceniodawcy)

