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ORYGINAŁ/KOPIA

Zawarta dnia ……………………………….. roku w Bydgoszczy pomiędzy:

ZLECENIOBIORCĄ
Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. , z siedzibą ul. E.Petersona 22,
85-862 Bydgoszcz, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII
Wydział Gospodarczy, pod numerem 0000296965; o kapitale zakładowym w wysokości 29 423 000,00 zł
wniesionym w całości, NIP 953-25-59-741, REGON 340378577, reprezentowaną przez:
…………………………………………….. , adres e-mail: kontenery@pronatura.bydgoszcz.pl, tel: 512-856-575
a

ZLECENIODAWCĄ
Nazwa
Ulica

Telefon

Kod, miejscowość

Tel./E-mail

REGON

NIP

1. MIEJSCE WYKONYWANIA USŁUGI
Miejsce usługi

Ulica

Kod, miejscowość

Telefon (jeżeli numer jest inny niż wskazany powyżej)

Osoba/y reprezentujące zleceniodawcę/Osoba kontaktowa

UWAGI DODATKOWE:

2. PRZEDMIOT ZLECENIA
Rodzaj odpadu

Typ
pojemnika/
kontenera

Ilość

Odbiór

Cena netto
za podstawienie
i odbiór

Cena brutto
za podstawienie
i odbiór

w ciągu 7 dni
od dnia
podstawienia

3. TERMIN PŁATNOŚCI

7 dni od daty wystawienia faktury
4. CZAS TRWANIA UMOWY
4.1. Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od …………………… do ……………….. 20……. roku

Bydgoszcz, dnia ……………………… r.

ZLECENIODAWCA:

ZLECENIOBIORCA:

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922) informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura sp. z o.o. z siedzibą
w Bydgoszczy ul. E.Peterson 22.
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji niniejszej umowy i nie będą udostępniane innym podmiotom,
3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
4) podanie danych osobowych jest dobrowolne.
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POSTANOWIENIA DODATKOWE
1. Zleceniodawca zobowiązuje się do używania kontenera zgodnie z przeznaczeniem i na
warunkach zawartych w umowie.
2. W kontenerze można umieszczać tylko odpady zgodne z klasyfikacją zawartą w umowie.
Każdorazowo odpady przywiezione w kontenerze są sprawdzane pod względem ich
zgodności. Niezgodność oddanego odpadu będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla
Zleceniodawcy.
3. Kontener można załadować w sposób umożliwiający założenie plandeki i jego transport
(tj. do wysokości obrysu kontenera). Przepełnienie kontenera będzie skutkowało
wstrzymaniem odbioru do czasu usunięcia przez Zleceniodawcę nadwyżki odpadów.
4. Należy umożliwić wjazd na posesję (miejsce podstawienia kontenera) o szerokości
minimum 3 metrów.
5. W przypadku podstawienia kontenera na terenie nienależącym do Zleceniodawcy, przed
podstawieniem należy wykazać się zezwoleniem Zarządu Dróg Miejskich na zajęcie pasa
drogowego lub zezwoleniem innego podmiotu na terenie którego ma zostać ustawiony
kontener.
6. Umowa zostaje zawarta na 7 dni kalendarzowych (z wyłączeniem dni świątecznych).
W uzgodnieniu ze Zleceniobiorcą termin może zostać wydłużony (jeżeli Zleceniobiorca
uzna, że jest to możliwe), za dodatkową opłatą. Cena za każdy kolejny dzień to 10,00 zł
brutto.
7. Niemożność odebrania kontenera z przyczyn leżących postronnie Zleceniodawcy powoduje
przedłużenie okresu trwania umowy. Strony ustalają, że cena za każdy kolejny dzień
wynosić będzie 20,00 zł brutto.
8. Za uszkodzenia kontenerów, za które Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność, w
szczególności wskutek nieprzestrzegania zasad użytkowania kontenerów, ponosi on
odpowiedzialność odszkodowawczą w pełnym zakresie na zasadach ogólnych
wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Powyższe obejmuje w szczególności
konieczność zwrotu Zleceniobiorcy równowartości uzasadnionych kosztów naprawy
kontenera ustalonej wg aktualnie obwiązujących cen rynkowych.

ZLECENIODAWCA:

ZLECENIOBIORCA:

