
ZAMÓWIENIE 
przyjęcia odpadów

Brzeźnik, dnia /2021

PRZEJMUJĄCY ODPADY:
Firma Wielobranżowa „ARSYL” Sp. z o.o.
Brzeźnik 133, 59-700 Bolesławiec

tel./fax: 75 730 1704, mob: 783 341 073
kontakt@arsyl.eu, http://www.arsyl.eu
zgkn@zgkn.eu, http://www.zgkn.eu

PRZEKAZUJĄCY ODPADY:

Tel./fax:

e-mail:  

NIP: 612-169-30-92 NIP:    

EGON: 231182404 REGON:   

KRS: 0000169551 KRS/EKD:  

BDO: 000150476 BDO:         

Numer decyzji: O 112.2/2019 Numer decyzji:

Organ wydający decyzję: Marszałek Województwa 
Dolnośląskiego

Organy wydający decyzję:

Konto: Nest Bank S.A.,
84 1870 1045 2078 1070 5661 0001 

Konto:

Lp Kod i nazwa odpadu Ilość J.M. Cena netto Rabat  (%) VAT Termin dostaw

1 ex 17 01 01 Beton Mg 11,11 zł 8%

2 ex 17 01 02 Cegły Mg 11,11 zł 8%

3 ex 17 01 03 Płytki i ceramika Mg 13,89 zł 8%

4 ex 17 01 07 Mieszaniny betonu, cegieł, płytek 
i ceramiki

Mg 13,89 zł 8%

5 ex 17 05 04 Gleba i kamienie Mg 8,33 zł 8%

6 ex 20 02 02 Gleba i kamienie Mg 8,33 zł 8%

Sposób zapłaty: 1)  gotówka  przedpłata. Limit kupiecki: 2 000,00 zł. (netto)
Uwagi przejmującego
1. Przejmujący zastrzega sobie prawo przyjmowania odpadów oraz zmniejszenia progu rabatowego w
    przypadku niedotrzymania terminów płatności określonych w zamówieniu.
2. Transport Przekazującego.
3. Przekazujący upoważnia Przejmującego do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym zamówieniu dla celów
    związanych z umową. 
5. Przekazujący zobowiązuje się do przekazywania wyłącznie wyżej wymienionych odpadów. W razie
    dostarczenia przez Przekazującego odpadów innych niż wymienione powyżej Przekazujący wywiezie oraz
    zutylizuje je na własny koszt w miejscach do tego przeznaczonych. 
6. Regulamin jest integralną częścią zamówienia.
7. Zamówienie wygasa: 
a) po upływie roku kalendarzowego, w którym został podpisany, 
b) gdy przekazujący nie wywiążę się w terminie z dostawą odpadu,
c) dostarczony odpad ma inny kod niż na zamówieniu,

Zatwierdzone do realizacji: Podpis* i pieczęć zamawiającego:

1)- niepotrzebne skreślić

*UWAGA Zamówienie powinno być podpisane przez  Zamawiającego lub osobę upoważnioną do zawierania
umów w imieniu Zamawiającego. Do zamówienia należy przedłożyć aktualny odpis KRS lub zaświadczenie z
EDG przedsiębiorcy oraz zaświadczenia o nadaniu  NIP-u, REGON-u



REGULAMIN
PRZEKAZANIA ODPADÓW

POJĘCIA
1. ARSYL – Firma Wielobranżowa „ARSYL” Sp. z o.o.
2. Przekazujący – osoba lub firma przekazująca odpad.
3. Cennik odpadów – odrębny dokument, cennik wraz z listą kodów odpadów 

obojętnych jakie może przyjąć ARSYL.
4. KPO – Karta Przekazania Odpadu – dokument na podstawie, którego przyjmowane 

będą odpady. Od 01-01-2020 Potwierdzenie wystawienia karty przekazania odpadów
w systemie BDO.

1. ARSYL posiada  pozwolenie  O 112.2/2019 na przetwarzanie  odpadów w procesie
odzysku  R5  polegającym  na  wypełnieniu  wyrobiska  poeksploatacyjnego  kopalni
BRZEŹNIK.

2. ARSYL zobowiązuje się do przyjęcia i utylizacji w procesie odzysku R5 wyłącznie
odpadów o kodach znajdujących się w CENNIKU ODPDÓW.

3. Aktualne kody odpadów obojętnych jakie przyjmuje ARSYL wraz z cenami znajdują
się w odrębnym dokumencie, zwanym dalej CENNIKIEM ODPADÓW.

4. Przekazujący podczas dostarczenia odpadów powinien mieć dokument KPO, w razie
braku KPO  ARSYL odmówi przyjęcia odpadu.

5. Przekazujący  odpady  zobowiązuje  się  do  przekazania  odpadu  wyłącznie  według
kodów  znajdujących  się  w  CENNIKU  ODPADÓW,  oraz  kodu  znajdującego  się
w KPO.

6. W  razie  dostarczenia  odpadu  niezgodnego  z  kodem  z  CENNIKA ODPADÓW,
ARSYL odmówi przyjęcia takiego odpadu.

7. Przekazujący  jest  zobowiązany  do  usunięcia  wszelkich  zanieczyszczeń
z przekazywanego odpadu. 

8. Jeżeli  Przekazujący  dostarczy  odpad  zanieczyszczony  innymi  odpadami
nieuwzględnionymi  w  CENNIKU  ODPADÓW,  wówczas  Przekazujący  jest
zobowiązany do bezzwłocznego usunięcia tych zanieczyszczeń w przeciwnym razie
zostanie wynajęta na koszt Przekazującego firma, która uprzątnie zanieczyszczenia
oraz zutylizuje je w miejscu do tego przeznaczonym, ponadto zostaną o tym fakcie
poinformowane odpowiednie organy Administracji Państwowej.

9. Gdy  przekazywane  odpady  o  kodach  ex  17  05  04  oraz  ex  20  02  02  zostaną
zanieczyszczone  gruzami,  wówczas  stosuje  się  stawki  przewidziane  dla  odpadu
o kodzie ex 17 01 07.

10. Dostawy odpadów od  firm są  przyjmowane  wyłącznie  na  podstawie  prawidłowo
wypełnionego zamówienia znajdującego się na stronie www.zgkn.eu oraz KPO.

11. Limit kupiecki wynosi 2 000,00 zł netto. Przekroczenie limitu lub terminu płatności
skutkuje przerwaniem przyjęcia dostaw.

12. Aby uzyskać odpowiedni rabat należy dokonać przedpłaty w wysokości 100 % wartości 
zamówienia na podstawie zrabatowanej faktury Pro-Forma.

13. W razie niezrealizowania dostarczenia odpadów obojętnych w deklarowanej ilości,
Faktura  VAT na  dostarczoną  ilość  zostanie  rozliczona  po cenie  z  odpowiedniego
progu rabatowego, w którym mieściła się przekazana ilość a reszta kwoty zostanie
zwrócona na konto.  

14. Niezastosowanie się Przekazującego, do któregoś z powyższych punktów skutkuje
natychmiastowym zerwaniem współpracy. 

http://www.zgkn.eu/
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