RECYKLING I UTYLIZACJA, ODBIÓR STAREJ STOLARKI OTWOROWEJ PVC,
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UMOWA NR .....................................
wypełnia zleceniobiorca

Umowa zawarta w dniu ...........................................
wypełnia zleceniobiorca

pomiędzy:
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
numer BDO ..............................................
zwanym dalej ZLECENIODAWCĄ , a
FPHU DS Daniel Szeremiota, Kolonia Druga 2B, 11-300 Biskupiec, NIP 739 290 04 51, REGON 511424291,
numer BDO 000070015
zwanym dalej ZLECENIOBIORCĄ,
o następującej treści:

§1

1. Przedmiotem umowy jest usługa odbioru i przyjmowania odpadów przez Zleceniobiorcę, których
posiadaczem jest Zleceniodawca.
2. Zleceniodawca oświadcza, iż jest posiadaczem przekazywanych odpadów i powstały one w procesie
prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.
3. Zleceniobiorca odbiera odpady w kodach i ilości wyszczególnionych w aneksie do niniejszej umowy.
§2
Zleceniodawca oświadcza iż w przypadku nie posiadania numeru BDO, przekazuje odpady na podstawie
wymogów rozporządzenia ministra klimatu w sprawie rodzajów i ilości odpadów, dla których nie ma
obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów.

Odpady będą odbierane z adresu:

§3

...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
lub bezpośrednio z miejsca wskazanego przez Zlecającego.
§4
Odpady będą odbierane przez Zleceniobiorcę po każdorazowym zgłoszeniu dokonanym przez
Zleceniodawcę w ciągu 14 dni.
§5
1. Zleceniodawca zobowiązuje się do
a) przekazywania odpadów we wskazanych przez Zleceniobiorcę kodach
b) rzetelnego ich załadunku
c) umożliwienia dojazdu do miejsca załadunku
2. Zleceniobiorca ma prawo odmówić odbioru odpadów o innych kodach niż wskazanych
w załączniku do niniejszej umowy
§6
1. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy zostanie ustalone przy każdym zleceniu.
2. Rozliczenie nastąpi po każdym przekazaniu odpadu na podstawie przesłanej faktury w terminie
w niej wskazanym.
§7
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień umowy zastosowanie będą miały
przepisy Kodeksu Cywilnego.
§8
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzyga sąd właściwy dla Odbierającego.

Zleceniodawca

Zleceniobiorca

................................................

................................................

pieczęć i czytelny podpis

pieczęć i czytelny podpis
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ZAŁĄCZNIK DO UMOWY NR .....................................
zawarty dnia........................................... na okres 12 miesięcy.
Wykaz odpadów będących przedmiotem umowy zawartej pomiędzy:
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
a
FPHU DS Daniel Szeremiota, Kolonia Druga 2B, 11-300 Biskupiec, NIP 739 290 04 51, REGON 511424291,
numer BDO 000070015
KOD ODPADU

OPIS

17 02 01

drewno ( stolarka okienna i drzwiowa drewniana)

17 02 02

szkło (szkło pojedyncze budowlane , zespolone oraz stłuczka szkła płaskiego)

17 02 03

tworzywa sztuczne (stolarka okienna i drzwiowa PVC)

17 04 02

aluminium

17 04 05

żelazo i stal

17 09 04

zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03

15 01 10*

opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone

MASA ODPADU Mg\Rok
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