Regulamin Świadczenia Usług
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§1
Zleceniodawca zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania na czas określony w umowie usługę
wywozu niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 (innych niż
niebezpieczne), odpadów selektywnie zebranych z podziałem na : szkło o kodzie 15 01 07,
tworzywa sztuczne i metale o kodzie 15 01 06, papier o kodzie 20 01 01 oraz odpadów
kuchennych ulegających biodegradacji o kodzie 20 01 08 z posesji niezamieszkałych z
użyciem pojemników typu określonego w umowie będących własnością Wykonawcy a
przekazanych Zleceniodawcy w użytkowanie.
Do pojemników Zleceniodawca może składować odpady z podziałem na : niesegregowane
(zmieszane) odpady komunalne (inne niż niebezpieczne), szkło, tworzywa sztuczne i metale,
papier oraz kuchenne odpady ulegające biodegradacji określone w obowiązujących
przepisach prawa, małogabarytowe umożliwiające łatwe opróżnianie pojemników, ich zgniot w
urządzeniach specjalistycznych samobieżnych do wywozu odpadów, nie powodujące przymarzania
do ścian pojemników, o temperaturze nie niszczącej pojemników.

§2
1. Zleceniodawca zobowiązuje się do :
- segregowania odpadów,
- udostępnienia utwardzonego miejsca na ustawienie pojemników,
- utrzymania w czystości miejsca wokół pojemników,
- udostępnienia pojemnika do opróżnienia w miejscu umożliwiającym jak najbliższy dojazd
pojazdu specjalistycznego Wykonawcy
- utrzymania w należytym stanie drogi dojazdowej od pojemnika do drogi publicznej a w okresie zimy
do jej odśnieżania.
§3
1. Częstotliwość opróżnień pojemników zgodnie z harmonogramem.
2. Wykonawca nie jest zobowiązany do odbierania i wywozu tak zwanych „dostawek" (odpady
składowane w torbach, skrzynkach, beczkach, kartonach itp.). Istnieje możliwość odrębnej
regulacji w tym zakresie. W przypadku braku dojazdu do pojemników spowodowanego przez
parkujące pojazdy lub inne przeszkody odpady nie będą odebrane, a ponowny przyjazd może
nastąpić na odrębne zlecenie za dodatkową opłatą.
3. W przypadku stałego braku dojazdu sprzętu specjalistycznego Wykonawcy do pojemników
spowodowanym wąską ulicą, grząskim podłożem itp. przyczynami. Zleceniodawca i Wykonawca
odrębnym aneksem ustalą miejsce ustawienia pojemników.
4. Podstawą stwierdzenia nie wykonania usługi bądź nienależytego jej wykonania będzie protokół
sporządzony przy współudziale stron (bądź ich przedstawicieli) umowy.
5. Zleceniodawca ponosi materialną odpowiedzialność za: uszkodzenie pojemników jeżeli nastąpiło ono z
jego winy, zaginięcie pojemników, uszkodzenie pojazdu (do wywozu odpadów) Wykonawcy, o ile
uszkodzenie to zostało spowodowane przez Zleceniodawcę składowaniem w pojemniku odpadów
innych niż określone w § 1 ust.2.
§4
1. Należność za wykonaną usługę, na podstawie faktury wystawionej i dostarczonej przez
Wykonawcę należy regulować następująco:
- przelewem na konto Wykonawcy
- w kasie Wykonawcy
w terminie 14 dni licząc od dnia wystawienia Zleceniodawcy faktury.
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§5
W przypadku zwłoki z zapłatą mogą zostać naliczone odsetki ustawowe.
Strony dopuszczają możliwość waloryzacji (zmiany stawki) należności za wywóz odpadów, w
szczególności:
a) raz w roku ze skutkiem od dnia 1 kwietnia na podstawie średniorocznego wskaźnika wzrostu
cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni,
b) w przypadku wzrostu kosztów unieszkodliwiania odpadów niezależnych od Wykonawcy.

3.

4.

W przypadku waloryzacji (zmiany stawki), określonej w ustępie poprzedzającym
Zleceniodawca zobowiązany jest do dokonania opłat w nowej wysokości określonej w fakturze
Wykonawcy. Strony postanawiają, iż waloryzacja (zmiana stawki), nie jest zmianą niniejszej
umowy według zasad w niej przewidzianych, a Wykonawca jest uprawniony do wprowadzenia
jej w życie po uprzednim podaniu stawki zryczałtowanej po dokonaniu waloryzacji
do publicznej wiadomości na stronie swojej internetowej (www.pksieradz.pl).
Należność za wykonaną usługę będzie regulowana przez Zleceniodawcę w okresach
określonych w umowie.

§6
1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem miesięcznego okresu
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
2. Wykonawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym
w przypadku nieregulowania należności w terminach określonych w § 4.
3. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Do rozstrzygnięcia sporów wynikłych między stronami na podstawie umowy właściwe są sądy
powszechne właściwy miejscowo dla siedziby Wykonawcy.
§7
1. Do wszystkich spraw nie unormowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy obowiązujące w tym zakresie.

Oświadczam, iż zapoznałam(em) się z Regulaminem Świadczenia Usług:
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