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Regulamin wywozu odpadów na zlecenie 

Bieruńskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

 

§1 Postanowienia ogólne 

1. Bieruńskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. (w skrócie: „BPIK Sp. z o.o.”) prowadzi 

działalność pod numerem KRS 0000043684 prowadzony przez Sąd Rejonowy w Katowicach VIII 

Wydział Gospodarczo-Rejestrowy oraz posiada nr NIP 6462386847, BDO: 000000066 zwane 

Zleceniobiorcą. 

2. Usługi zawarte w zleceniu wywozu odpadów nie stanowią oferty w rozumieniu Ustawy z dnia 

23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego. Złożenie zamówienia przez Klienta nie oznacza 

natychmiastowego zawarcia umowy. Klient wypełniając formularz zamówienia składa ofertę kupna 

określonej usługi. 

3. Oferta ważna jest tylko na terenie gmin, na których BPIK Sp. z o.o. świadczy usługi. 

  

§2 Składanie zamówień 

1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu. 

2. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć złożenie zamówienia „Zlecenia wywozu odpadów” 

(Załącznik nr 1 do Regulaminu) przez stronę internetową: www.bpik.com.pl lub złożenie go osobiście 

w siedzibie spółki: Bieruń, ul. Jagiełły 13. 

3. Złożenie zamówienia przez Klienta poczytywane jest za złożenie oferty w rozumieniu Kodeksu 

Cywilnego. 

4. Zamówienia złożone danego dnia do godz. 12.00 będą realizowane w ciągu kolejnych 2 dni 

roboczych, a zlecenia złożone danego dnia po godz. 12.00 będą realizowane do 3 dni roboczych od 

dnia zawarcia umowy. Możliwe jest, na wyraźne życzenie Klienta zawarte w „Zleceniu wywozu 

odpadów”, oznaczenie późniejszego terminu realizacji usługi. 

5. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia oznacza zawarcie umowy pomiędzy stronami. BPIK Sp. z o.o. 

dokonuje potwierdzenia drogą elektroniczną (dla zamówień online), na adres mailowy Klienta, nie 

później niż w terminie 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przypadku nieotrzymania 

potwierdzenia zamówienia w wyżej wskazanym terminie, Klient proszony jest o kontakt z BPIK Sp. z 

o.o. telefonicznie pod numerem  32 216 27 64 lub elektronicznie sklep@bpik.com.pl  

6. W zamówieniu Klient oznacza wybraną przez siebie usługę adekwatnie do posiadanych odpadów lub 

nieczystości płynnych. 

7. Klient obowiązany jest podać dane teleadresowe, niezbędne do realizacji zamówienia i wystawienia 

faktury VAT tj. imię i nazwisko (lub firmę), (w przypadku firmy numer NIP), adres pocztowy,  nr 

telefonu, adres mailowy a także miejsce podstawienia kontenera. Podanie danych teleadresowych 

odbywa się podczas wypełnienia formularza na stronie www lub w siedzibie spółki.. 

8. Wszelkie modyfikacje zamówienia są możliwe do czasu jego realizacji. Nie wyłącza to możliwości 

odstąpienia od umowy, o której mowa w § 7 Regulaminu. 
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§3 Cena 

1. Wszystkie ceny ”wywozu odpadów na zlecenie” są wartościami netto wyrażonymi w polskich złotych. 

Do ceny dolicza się podatek VAT wg aktualnej stawki. 

2. Cena za wykonanie usługi zgodna jest z cennikiem zamieszczonym na stronie www.bpik.com.pl. 

3. Wartość usługi obejmuje: 

a) Dla usługi transportu odpadów: podstawienie, odbiór kontenera oraz transport odpadów do 

miejsca docelowego (PSZOK lub instalacja) 

b) Dla usługi odbioru nieczystości płynnych wartość usługi obejmuje odbiór, załadunek, transport 

i unieszkodliwienie na oczyszczalni ścieków. 

 

§4 Realizacja zamówienia 

1. Zamówiona usługa realizowana jest w dni robocze (od poniedziałku do piątku) od godz. 6.00 do 22.00. 

2. BPIK Sp. z o.o. nie odpowiada za błędy w realizacji zamówienia, w tym opóźnienie, jeżeli zostało ono 

spowodowane błędnym podaniem danych wskazanych w §2 ust. 7 Regulaminu wywozu odpadów na 

zlecenie. 

3. Realizacja zamówień następować będzie według kolejności ustalonej przez Bieruńskie 

Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej. 

4. Klient wskazuje miejsce podstawienia kontenera lub wykonania usługi w momencie składania 

zamówienia. Miejsce to musi umożliwiać dojazd drogami o dopuszczeniu pojazdów o masie całkowitej 

do 12 ton. Dojazd do kontenera lub miejsca załadunku musi zapewniać bezpieczny ruch pojazdu 

ciężarowego. Zleceniobiorca nie bierze odpowiedzialności za niewłaściwe ustawienie 

i zabezpieczenie kontenera oraz za uszkodzenia wynikłe w czasie podstawiania, dojazdu i odbioru 

kontenera, oraz za uszkodzenia spowodowane wykonaniem usługi odbioru nieczystości płynnych. Za 

roszczenia osób trzecich wynikające z realizacji usługi odpowiada Klient. 

5. Kontenery mogą zostać udostępnione na maksymalnie 24h. W przypadku wydłużenia tego okresu 

pobierana jest dodatkowa opłata, zgodnie z cennikiem umieszczonym na stronie. 

6. Załadunek kontenera ze względów bezpieczeństwa możliwy jest do wysokości jego burt lub jego 

znacznika (oznaczona na ściankach kontenera linia). W przeciwnym wypadku kierowca może 

odmówić jego odebrania, a klient zostanie obciążony za dodatkowy kurs karą umowną w wysokości 

150 zł netto, na co klient wyraża nieodwołalną zgodę. 

7. W przypadku braku możliwości wykonania usługi z powodu nie zabezpieczenia dojazdu do miejsca 

wykonywania usługi, zostanie naliczona dodatkowa opłata w wysokości 150 zł netto  

8. W przypadku zawartości kontenera niezgodnej z deklaracją, kierowca ma prawo odmówić odbioru 

kontenera oraz pozostawić zawartość kontenera w miejscu jego podstawienia. 

9. W przypadku stwierdzenia odpadów niezgodnych z deklaracją, po rozładunku kontenera klient 

zostanie obciążony adekwatnie do dodatkowych kosztów poniesionych przez  Bieruńskie 

Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej. 

10. BPIK Sp. z o.o. zastrzega, że ostateczna klasyfikacja odpadów będzie dokonywana na instalacji, na 

której deponowane są odpady przywożone od Klienta. Klient ma prawo do zapoznania się z 

dokumentacją zdjęciową lub inną na podstawie której zakwestionowano deklarowany przez Klienta 

rodzaj odpadów. 
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11. W odniesieniu do podmiotów gospodarczych odbiór odpadów zgromadzonych w kontenerze możliwy 

będzie na podstawie KPO sporządzonej elektronicznie w systemie BDO przez Klienta jako wytwórcę 

odpadów na dzień przed dniem odbioru kontenera.  

 

 

§5 Czas realizacji zamówienia 

1. Czas realizacji zamówienia może się wydłużyć. 

2. BPIK Sp. z o.o. zobowiązuje się do  poinformowania Klienta o możliwym opóźnieniu realizacji 

zamówienia, bądź przeszkodach w jego realizacji, wskazując jednocześnie najbliższy możliwy termin 

realizacji usługi.  

3. W przypadku wskazanym w ustępie powyżej, gdy realizacja zamówienia nie jest możliwa, a także 

gdy Klient w związku z opóźnieniem w jego realizacji rezygnuje z zamówienia, umowa zawarta 

zgodnie z §2 Regulaminu zostaje rozwiązana. 

 

§6 Formy płatności 

1. Płatności za zamówioną usługę będą realizowane za pośrednictwem przelewu na numer rachunku 

wskazany na stronie www (włączając system szybkich płatności online) lub gotówką (możliwość 

płatności kartą) w kasie BPIK Sp. z o.o. mieszczącej się w Bieruniu przy ul. Jagiełły 13. 

2. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT  nie później niż w terminie do 15 dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę. 

3. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją wystawiania i  przysłania przez BPIK Sp. z o.o.  

faktur VAT w formie elektronicznej, na podstawie przepisów  Ustawy z dnia 11marca 2004 r o podatku 

od towarów i usług (t.jedn. Dz.U. z 2018 r. Nr 2174 z późn.zm). BPIK Sp. z o.o.  zobowiązuje się do 

przesyłania faktur w formie elektronicznej na adres email wskazany w zamówieniu. 

 

§7 Odstąpienie od umowy 

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (T.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287; zm.: 

Dz. U. z 2019 r. poz. 1495 z późn. zm.) Klient będący konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej 

umowy sprzedaży w terminie 1 dnia przed planowanym terminem podstawienia kontenera  bez 

podania przyczyny. W przypadku skorzystania z takiego prawa Klient zobowiązany jest poinformować 

o tym wykonawcę usługi, składając stosowne oświadczenie, które może zostać wysłane drogą 

mailową na adres sklep@bpik.com.pl. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi Załącznik 

nr 2 Regulaminu. 

2. Odstąpienie od umowy po podstawieniu kontenera jest możliwe, gdy kontener znajduje się w stanie 

niezmienionym oraz przed jego załadowaniem. Klient ponosi w tym przypadku koszt transportu w 

kwocie 150zł netto. 

3. Odstąpienie od umowy w trakcie wykonywania odbioru nieczystości płynnych jest możliwe, przed 

załadunkiem nieczystości płynnych. Klient ponosi w tym przypadku koszt transportu w kwocie 150zł 

netto. 

§8 Postępowanie reklamacyjne 
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1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia niezgodności 

wykonania usługi z umową. 

2. W wypadku, o którym mowa w ustępie powyżej, klient powinien dokonać odpowiedniego zgłoszenia 

w siedzibie BPIK Sp. z o.o mieszczącej się w Bieruniu przy ul. Jagiełły 13 lub na adres e-mail: 

sklep@bpik.com.pl Klient traci uprawnienie reklamacyjne, jeżeli nie dokona zgłoszenia, o którym mowa 

w niniejszym ustępie, w terminie powyżej 14 dni od dnia otrzymania faktury. Za datę zgłoszenia 

reklamacji uznaje się dzień, w którym poinformowano BPIK Sp. z o.o. o reklamacji. 

3. BPIK Sp. z o.o. rozpatrzy reklamację w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania 

zgłoszenia reklamacyjnego. 

4. W przypadku uznania reklamacji BPIK Sp. z o.o. usunie wady świadczonej usługi. W przypadku 

konieczności zwrotu opłaconych przez klienta środków, zwrot zostanie dokonany na numer rachunku 

bankowego wskazanego przez klienta w stosownym piśmie. 

 

§9 Dane osobowe 

1. Administratorem danych osobowych przekazywanych w trakcie składania zamówienia poprzez 

formularz internetowy lub osobiście w siedzibie BPIK Sp. z o.o. jest Bieruńskie Przedsiębiorstwo 

Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Bieruniu (KRS: 0000043684, NIP: 6462386847). 

2. Z administratorem danych osobowych można kontaktować w następujący sposób: 

a) listownie: ul. Jagiełły 13 43-155 Bieruń Nowy, 

b) telefonicznie: (32) 216-27-64, 

c) mailowo: bpik@bpik.com.pl 

3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się z nim kontaktować poprzez 

adres mailowy: daneosobowe@bpik.com.pl. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane: 

a) w celach związanych z udzieleniem informacji w ramach korzystania z usługi oraz, w 

przypadku złożenia zamówienia, w celu realizacji zlecenia i/lub podjęcia działań na 

żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, na podstawie art. 6 ust. 

1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: „RODO”, 

b) w celu prowadzenia rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, 

c) w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO 

– z uwagi na prawnie uzasadniony interes administratora - czyli powodem 

przetwarzania danych w opisanym celu jest potrzeba przechowywania danych 

klientów w związku z potencjalnym ustaleniem, dochodzeniem i obroną przed 

roszczeniami,  

d) w celu rozpatrywania skarg, wniosków i reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) 

RODO – z uwagi na prawnie uzasadniony interes administratora - czyli powodem 

przetwarzania danych w opisanym celu jest potrzeba kontaktu z klientami w związku 

z wyjaśnieniem i procedowaniem spraw zgłoszonych w wyniku składania skarg, 

wniosków i reklamacji. 
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5. Dane osobowe przetwarzane będą: 

a) przez czas trwania umowy lub do czasu realizacji reklamacji, 

b) przez czas konieczny do wygaśnięcia obowiązków dotyczących przechowywania 

danych, wynikających z przepisów prawa, w szczególności przechowywania 

dokumentów księgowych (co do zasady przez 5 lat po roku, w którym wystąpiło 

zdarzenie prawne, które obligowało do wystawienia dokumentu księgowego), 

c) w celach zabezpieczenia ewentualnych roszczeń – przez okres potrzebny do 

zachowania terminów przedawnienia roszczeń wynikających z art. 117-125 Ustawy z 

dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U.2020.0.1740 t.j.) 

6. Odbiorcami danych w związku z przetwarzaniem danych przez administratora mogą być: 

a) podmioty świadczące na rzecz BPIK Sp. z o.o. usługi serwisowe dla użytkowanych 

przez BPIK Sp. z o.o. systemów informatycznych oraz podmioty świadczące usługi 

doradcze, 

b) organy państwowe lub inne podmioty uprawnione do otrzymania danych na podstawie 

przepisów prawa. 

7. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez BPIK Sp. z o.o., przysługuje prawo do: 

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 

b) sprostowania (poprawiania) swoich danych, 

c) usunięcia swoich danych, 

d) ograniczenia przetwarzania swoich danych, 

e) przenoszenia swoich danych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda 

(art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO) lub umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a 

przetwarzanie tych danych odbywa się w sposób zautomatyzowany, 

f) w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych – prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Poszczególne uprawnieninia wskazane w ust 6 lit. a) - f) mogą zostać ograniczone zgodnie z 

przepisami RODO. Informacje o prawach przysługujących osobom, których dane dotyczą oraz 

wspomnianych ograniczeniach znaleźć można w art. 12–23 RODO. 

9. Odnośnie do przetwarzania Państwa danych w celach, o których mowa w ust. 4 lit. c) i d), mogą 

Państwo wnieść sprzeciw. 

10. Ponadto osobie, której dane są przetwarzane przez BPIK Sp. z o.o., przysługuje prawo wniesienia 

skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji w 

tej kwestii można znaleźć pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi. 

11. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji 

(w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania 

mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, które wywołałyby skutki prawne lub w podobny sposób 

wpływałyby na jakiekolwiek skutki wobec klientów, kontrahentów, ich pracowników lub 

współpracowników. 

12. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi
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13. Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do udzielenia informacji w ramach korzystania 

z usług BPIK Sp. z o.o. oraz realizacji złożonego zamówienia.  

 

 

 

§10 Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy regulamin stanowi integralną część zawieranych przez BPIK Sp. z o.o z Klientami umów 

o świadczenie usług. Regulamin jest udostępniony Klientom nieodpłatnie za pośrednictwem witryny 

www.bpik.com.pl  w formie, która umożliwia pobranie i wydrukowanie niniejszego Regulaminu. 

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz 

Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną 

przez produkt niebezpieczny, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz 

zmianie Kodeksu Cywilnego, a także przepisy i innych ustaw szczegółowych. 

3. BPIK Sp. z o.o zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu 

obowiązują od daty ich opublikowania na stronie internetowej www.bpik.com.pl. 

  

http://www.bpik.com.pl/
http://www.bpik.com.pl/
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 Załącznik nr 1 

 

FORMULARZ ZAMÓWIENIA 

wywozu odpadów na zlecenie 

Bieruńskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej  

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

 

Imię i Nazwisko 

Zleceniodawcy 

 

Adres odbioru: 
 

Adres do faktury 

VAT: (tylko w przypadku innego niż 

odbioru) 

 

Email: 
 

Telefon kontaktowy: 
 

NIP (dla firm) 
 

Rodzaj usługi: 

OPRÓŻNIENIE 

SZAMBA 

ODBIOR 

KONTENERA 
RODZAJ FRAKCJI: 

   

Uwagi do odbioru: 
 

 

 

 

 

 

……………………………………………….. 

Data i podpis 
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Załącznik nr 2 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

wywozu odpadów na zlecenie 

Bieruńskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej  

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 

 

Zleceniodawca:                  

1) Imię, Nazwisko lub nazwa 

firmy         

    

                
    

2) Adres zamieszkania lub siedziby       
    

3) Adres r-mail    
  

3) Numer NIP             
    

4) Numer REGON lub PESEL             

                    

Ja/My niniejszym informuję/ informujemy* o moim/naszym* odstąpieniu od umowy wywozu odpadów na 

zlecenie zawartej w dniu …………………….. 

 

……………………………………………….. 

(Data i podpis) 

 

 

 

 

( * niepotrzebne skreślić ) 

 


