Regulamin użyczenia kontenera i wywozu odpadów
1. Miejscem podstawienia kontenera i odbioru odpadów w nim zebranych jest część
nieruchomości gruntowej, wskazanej przez zleceniobiorcę w umowie i/lub zleceniu.
2. Kontener zostanie ustawiony w miejscu widocznym, trwale wyodrębnionym, na
wyrównanej i utwardzonej powierzchni. Jeżeli miejsce wyznaczone do podstawienia
ulegnie zniszczeniu podczas wykonywanej usługi (np. załamanie nawierzchni, kostki
brukowej itp.) PUH Maxicar nie będzie ponosić odpowiedzialności za uszkodzenia,
gdyż miejsce postoju kontenera wskazuje Zleceniodawca.
3. Gdy kontener zostanie podstawiony na terenie zamkniętym Zleceniodawca
zobowiązany jest zapewnić możliwość podstawienia i zabrania kontenera w
godzinach pracy wykonawcy.
4. Zleceniodawca musi posiadać odpowiednie pozwolenia oraz ponieść wszelkie
dodatkowe koszty, jeżeli kontener zostanie podstawiony w miejscu publicznym.
5. Zleceniodawca zobowiązuje się do utrzymania miejsca podstawienia i odbioru
kontenera w takim stanie, aby była możliwość wjazdu i wyjazdu samochodu
specjalistycznego oraz swobodny dostęp do kontenera.
6. Utrzymanie miejsca podstawienia i odbioru oraz drogi dojazdowej polega w
szczególności na:
- zapewnieniu odśnieżenia,
- zapewnieniu ewentualnego odgruzowania,
- utwardzeniu w razie konieczności,
- usunięciu ewentualnych innych przeszkód fizycznych, w tym zaparkowanych wokół
kontenerów samochodów,
- usunięciu ewentualnych przeszkód prawnych.
7. Zleceniodawca nie może sam przestawiać kontenera.
8. Za brak możliwości dojazdu do kontenera Zleceniodawca zostanie dociążony za
dojazd.
9. W przypadku braku płatności kontener nie zostanie wymieniony /odebrany do
momentu zapłaty za usługę. Kontener może zostać opróżniony na miejscu w
przypadku braku płatności.
10. PUH Maxicar zobowiązany jest do odbioru odpadów określonych w umowie lub
zleceniu pod ustalonym kodem odpadu. W przypadku zmiany kodu odpadu klient
zobowiązany jest poinformować PUH Maxicar o zmianie odpadu i ponownej jego
wycenie.
11. Zleceniodawca zostanie obciążony dodatkowymi kosztami w przypadku zniszczeń
mechanicznych kontenera, zmiany koloru lub zabrudzenia kontenera
przekraczających normalną i prawidłową eksploatację . Zleceniodawca zostanie
obciążony dodatkowymi kosztami , w szczególności kosztami naprawy bądź zakupu
nowego kontenera. Zleceniodawca jest również odpowiedzialny za szkody
wyrządzone osobą trzecim na skutek nieprawidłowej eksploatacji kontenera przez
Zleceniodawcę.

12. Zleceniodawca zobowiązuje się do przestrzegania norm objętościowych
udostępnionego mu kontenera ( nie przepełnianie go odpadami). Przepełnienie
kontenera w sposób uniemożliwiający jego odbiór spowoduje wstrzymanie wywozu
do czasu zapewnienia stosowych norm objętościowych, a ponadto upoważnia
Maxicar do obciążenia Zleceniodawcy dodatkowymi kosztami dojazdu. W przypadku,
gdy pomimo przekroczenia norm objętościowych załadunek kontenera będzie
możliwy , firma Maxicar dociąży klienta za dodatkowe m3.
13. W celu wykonania usługi wywozu odpadów , Maxicar zobowiązuję się do
podstawienia kontenera i jego udostępnienia na okres 10 dni roboczych . W
przypadku przekroczenia okresu 10 dni za każdy kolejny dzień postoju kontenera
zostanie naliczana opłata 10,00 zł / netto za dzień.
14. Maxicar zobowiązany jest do odbioru wyłącznie odpadów wynikających z
zamówienia / umowy.
15. Maxicar nie jest zobowiązany do odbioru innych odpadów niż określone w
zleceniu/umowie w szczególności do odbioru opon , elementów samochodowych i
odpadów niebezpiecznych ( azbest , eternit, przeterminowane leki , opakowania po
klejach , rozpuszczalnikach , farbach , piankach , sylikonach.)
16. W przypadku napełnienia kontenera odpadem : opony , styropian , papa, wełna
istnieje indywidualny cennik.
17. Jeżeli okaże się że klient ukrył pod zdeklarowanym kodem odpadu inny kod odpadu
zostanie dodatkowo obciążony karą dwukrotności ceny ustalonej do danego
zlecenia.
18. Ostateczna klasyfikacja odpadu nastąpi na składowisku odpadów, znajdujących się w
siedzibie Maxicaru.
19. W przypadku klientów obciążanych masą odpadu , klient ma prawo uczestniczenia w
momencie ważenia odpadu , jeżeli odmówi jest to jednoznaczne z zatwierdzeniem /
akceptacją wagi odpadu.
20. Zabranie lub wymiana kontenera zawsze musi być potwierdzona przez klienta
telefonicznie pod numer T: 604901143 lub meilowo : maxicar@interia.com .
21. Maxicar jest uprawniony do odmowy podstawienia i udostępnienia kontenera , jeżeli
stwierdzi iż stwarzałoby to zagrożenie dla życia, zdrowia lub zagrożenie dla ruchu
drogowego. ( Klient pokrywa koszty transportu nie wykonanej usługi).
22. Niezłożenie zastrzeżeń co do jakości wykonanej usługi ( uszkodzenia mienia) przez
firmę Maxicar w terminie 2 dni od dnia wykonania usługi jest równoznaczne z tym iż
zleceniodawca traktuje usługę jako prawidłowo wykonaną oraz akceptuje wynikającą
z Faktury należność do zapłaty.
Potwierdzam zapoznanie się z regulaminem
……..……………………………………………………………………
………..…………………………………………………………………
Dane , adres ,podpis Zleceniodawcy
PUH Maxicar Marcin Zalewski ul. Mikołaja 13 88-170 Pakość NIP:5561343958 T: 604901143 maxicar@interia.com

