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REGULAMIN USŁUGI TRANSPORTOWEJ  

 

1. Wykonawcą usługi jest Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Świdwinie  

z siedzibą : ul. Armii Krajowej 21, 78 – 300 Świdwin.  

2. Zamawiający usługę transportową nazywany jest w ramach niniejszej usługi Zamawiającym. 

3. Usługa transportowa obejmuje dodatkowy transport odpadów wielkogabarytowych poza 

terminami wynikającymi z akcji zbiórki wskazanych odpadów wynikającymi z harmonogramu 

wywozu odpadów dla miasta Świdwin. 

4. Usługa transportowa dotyczy transportu odpadów wielkogabarytowych do Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów w Świdwinie ul. Kombatantów Polskich 5. 

5. Podstawą wszczęcia procedury realizacji usługi jest pisemne zlecenie (wypełnione przez 

wypożyczającego w siedzibie Wykonawcy- ul. Armii Krajowej 21 Świdwin pokój nr 1 – Zakład 

Oczyszczania Miasta) wraz z akceptacją warunków regulaminu lub zamówienie przesłane 

zgodnie z procedurami za pośrednictwem strony internetowej w trybie uzgodnionym  

z Zamawiającym. 

6. W ramach usługi transportowej odbierane są m.in. następujące odpady wielkogabarytowe : 

elektro-śmieci tj. zużyty, zepsuty lub przestarzały sprzęt elektryczny  

i elektroniczny m.in. pralki, lodówki, kuchenki, telewizory, radia, komputery, odkurzacze, 

telefony, meble, zużyte opony, inne odpady wielkogabarytowe tj. m.in. dywany, chodniki, 

wykładziny, stolarka okienna i drzwiowa bez szyb. 

7. Zakres usługi tj. m.in. rodzaj odpadów winien być każdorazowo uzgadniany z Wykonawcą. 

8. W sytuacji, w której Zamawiający przekazuje odpady, które nie mogą zostać przyjęte do Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów lub nie kwalifikują się do grupy odpadów wielkogabarytowych 

Wykonawcy przysługuje prawo do odmowy realizacji usługi. 

9. Zabrania się przekazywania do odbioru odpadów niebezpiecznych (azbest, papa, wełna 

mineralna, substancji niebezpiecznych, styropianu, substancji żrących). W przypadku 

przekazania  odpadów niebezpiecznych Wykonawca zastrzega sobie prawo odmowy 

wykonania usługi. 

10. Usługa zostaje wykonawca w terminie dogodnym uzgodnionym przez dwie strony. 

11. Obowiązkiem Zamawiającego jest przygotowanie odpadów do transportu tj. m.in. usytuowanie 

ich w miejscu nie stwarzającym utrudnienia w ruchu. W związku z powyższym Zamawiający 

ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe przygotowanie i usytuowanie odpadów 

wielkogabarytowych.  

12. Zamawiający winien być obecny w trakcie realizacji usługi w celu potwierdzenia zakresu jej 
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wykonania (tj. ilości kursów) na karcie wywozowej.  

13. Po wykonaniu usługi zostanie przygotowana i wysłana  Zamawiającemu faktura VAT zgodnie  

z danymi ujawnionymi w zleceniu. 

 

         


