UMOWA nr
W dniu

/2020

.2020 r. w Nowym Sączu:

pomiędzy:

Powiatem Nowosądeckim - Powiatowym Zarządem Dróg w Nowym Sączu
33-300 Nowy Sącz, ul. Wiśniowieckiego 136

zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”, reprezentowanym przez:
1.

Dyrektora

-

przy kontrasygnacie Głównego Księgowego a:

……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej „WYKONAWCĄ”, reprezentowanym przez:
1.

……………………...

- ……………………………………

zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740) w związku treścią z art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień
publicznych
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)
–
postępowanie
nr: PZDZAM.261.70.2020.WZ – została zawarta umowa o następującej treści:

§1
Zamawiający zleca a Wykonawca zapewnia wykonanie zadania pn:
Usuwanie pojazdów z dróg Powiatu Nowosądeckiego
i prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych

§2
1. Przedmiotem zamówienia jest usuwanie pojazdów z dróg Powiatu Nowosądeckiego oraz
prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych na podstawie dyspozycji
uprawnionych organów wydanych w trybie art. 130a ust. 1 i 2 ustawy z dnia
20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 110 z późn. zm.).
2. Termin realizacji zamówienia od dnia 01.01.2021 r. 31.12.2021 r. przez 7 dni w tygodniu
i 24 godziny na dobę.
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3. Wykonawca zobowiązuje się do usuwania i przechowywania następujących pojazdów:
− część nr 1: rowerów i motorowerów,
− część nr 2: motocykli,
− część nr 3: pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t,
− część nr 4: pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t,
− część nr 5: pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t,
− część nr 6: pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t,
− część nr 7: pojazdów przewożących materiały niebezpieczne.
4. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania na parkingu strzeżonym tych pojazdów
usuniętych w przypadkach określonych w ustawie.
Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia z miejsca zdarzenia i przechowywania na
parkingu strzeżonym pojazdu oraz jego elementów.
5. W zakres przedmiotu umowy wchodzi:
1)

dojazd do miejsca zdarzenia w ciągu 60 min. od wydania dyspozycji przez funkcjonariusza
lub pracownika uprawnionego podmiotu wymienionego w art. 130a ust. 4 ustawy Prawo
o ruchu drogowym, w formie pisemnej (w tym w formie faxu lub e-maila) lub ustnej (w tym
telefonicznie). Dyspozycja złożona ustnie powinna być potwierdzona w formie pisemnej.

2)

przygotowanie pojazdu i jego elementów do załadunku,

3)

załadunek pojazdu (części pojazdu) na lawetę lub zestaw holujący,

4)

uprzątnięcie miejsca zdarzenia,

5)

holowanie lub przewóz pojazdu na parking pozostający w dyspozycji Wykonawcy,

6)

rozładunek i parkowanie pojazdu na parkingu pozostającym w dyspozycji Wykonawcy,

7)

przechowywanie w zabezpieczonym pomieszczeniu wyposażenia pojazdu, części lub
innych elementów zabezpieczonego pojazdu, które zostały oddzielone od pojazdu
i mogłyby ulec zniszczeniu lub zaginięciu w miejscu do przechowywania pojazdów,

8)

naliczenie wysokości opłat, do których zapłaty zobowiązany jest właściciel pojazdu za
usunięcie i przechowywanie pojazdu zgodnie ze stawkami określonymi w obowiązującej
Uchwale nr …………… Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia ……………….. 2020 r.
w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg na terenie Powiatu
Nowosądeckiego na koszt właściciela i przechowywania tych pojazdów na wyznaczonych
parkingach strzeżonych na 2021 rok, która stanowi załącznik do umowy, oraz
poinformowanie o ich wysokości właściciela lub osobę uprawnioną, zgłaszającą się po
odbiór pojazdu zgodnie z załącznikiem nr 3 do umowy,

9)

pobranie zapłaty z tytułu usunięcia i przechowywania pojazdu lub kosztów odstąpienia od
usunięcia pojazdu zgodnie ze stawkami określonymi w obowiązującej Uchwale
nr …………………… Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia ………………..2020 r.
w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg na terenie Powiatu
Nowosądeckiego na koszt właściciela i przechowywania tych pojazdów na wyznaczonych
parkingach strzeżonych na 2021 rok, która stanowi załącznik do umowy,

10) przekazanie pobranej zapłaty z tytułu usunięcia i przechowywania pojazdu lub kosztów
odstąpienia od usunięcia pojazdu do kasy Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
przy ul. Wiśniowieckiego 136 lub przekazanie wpłaty na konto Zamawiającego
nr 30 1050 1722 1000 0090 3190 1912 w dniu pobrania lecz nie później niż w pierwszym
dniu następującym po dniu ustawowo wolnym od pracy zgodnie z ustawą z dnia
18 stycznia 1951 roku – o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1920),
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11) wydanie pojazdu właścicielowi lub osobie uprawnionej (tj. posiadającej dowód rejestracyjny
pojazdu) po uiszczeniu opłat naliczonych przez Wykonawcę potwierdzonych protokołem
odbioru – załącznik nr 4 do umowy(w przypadku gdy właściciel pojazdu lub osoba przez
niego upoważniona będzie dokonywać czynności opłaty podczas wydania pojazdu) lub gdy
właściciel pojazdu lub osoba przez niego upoważniona zobowiąże się do dokonania wpłaty
po odbiorze pojazdu w terminie 7 dni od dnia jego odbioru (załącznik 4a )
12) wydanie pojazdu osobie wskazanej w zezwoleniu lub właścicielowi (posiadaczowi)
wskazanemu w dowodzie rejestracyjnym (pozwoleniu czasowym) pojazdu lub pokwitowaniu
na zatrzymany dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe w dniach od poniedziałku do
piątku w godzinach od 800 do 1700, w soboty w godzinach od 800 do 1400, z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach
wolnych od pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1920),
13) umożliwienie osobom upoważnionym dokonywania oględzin zabezpieczonego pojazdu,
14) w terminie do 5 dnia każdego miesiąca przedstawianie w Powiatowym Zarządzie Dróg
w Nowym Sączu wykazu pojazdów umieszczonych na parkingu strzeżonym w miesiącu
poprzednim, z wyszczególnieniem: trybu usunięcia, daty umieszczenia, marki pojazdu,
numeru rejestracyjnego oraz daty odbioru przez właściciela oraz kopii dyspozycji usunięcia
pojazdu poświadczonej za zgodność z oryginałem,
15) w terminie do 5 dnia każdego miesiąca przedstawianie w Powiatowym Zarządzie Dróg
w Nowym Sączu wykazu pojazdów w stosunku do których odstąpiono od usunięcia pojazdu
w miesiącu poprzednim, z wyszczególnieniem: daty odstąpienia, marki pojazdu, numeru
rejestracyjnego jeżeli zaistniały okoliczności odstąpienia od usunięcia,
16) powiadamianie Zamawiającego oraz podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu
o nieodebraniu pojazdu z parkingu w terminie 30 dni od usunięcia, nie później niż trzeciego
dnia po upływie tego terminu,
17) powiadomienia Zamawiającego, oraz podmiotu który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu,
nie później niż trzeciego dnia, od upływu 3 miesięcy od umieszczenia na parkingu pojazdu
usuniętego na podstawie art. 130a Prawo o ruchu drogowym o nieodebraniu pojazdu,
18) poinformowanie użytkownika usuniętego pojazdu o warunkach jego przechowywania
i odbioru (np. poprzez wręczenie ulotki informacyjnej).
19) niezwłoczne wydanie pojazdów podmiotowi wyznaczonemu przez
w kolejnym roku kalendarzowym po zakończeniu obowiązywania umowy.

Zamawiającego

6. W przypadku nieodebrania pojazdu przez właściciela lub osobę upoważniona w terminie
4 m-cy od dnia usunięcia pojazdu Zamawiający zastrzega sobie prawo przeholowania
/przewiezienia pojazdu na parking będący w jego dyspozycji z zastrzeżeniem § 4 ust.2.
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§3
Wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynosi brutto:

1)

część nr 1: rower lub motorower:
a) za usunięcie -

zł,

b) za każdą rozpoczętą dobę przechowywania c) za odstąpienie od usunięcia -

2)

zł

zł

część nr 2: motocykl,
zł,

a) za usunięcie -

b) za każdą rozpoczętą dobę przechowywania c) za odstąpienie od usunięcia -

3)

zł

część nr 3: pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t
a) za usunięcie -

zł,

b) za każdą rozpoczętą dobę przechowywania c) za odstąpienie od usunięcia -

4)

zł

zł,

b) za każdą rozpoczętą dobę przechowywania c) za odstąpienie od usunięcia -

zł

zł

część nr 5: pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t
a) za usunięcie -

zł,

b) za każdą rozpoczętą dobę przechowywania c) za odstąpienie od usunięcia -

6)

zł

część nr 4: pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t
a) za usunięcie -

5)

zł

zł

zł

część nr 6: pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t
a) za usunięcie -

zł,

b) za każdą rozpoczętą dobę przechowywania c) za odstąpienie od usunięcia -

zł
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zł

7)

część nr 7: pojazd przewożący materiały niebezpieczne
a) za usunięcie -

zł,

b) za każdą rozpoczętą dobę przechowywania c) za odstąpienie od usunięcia -

zł

zł

Podane ceny zawierają należny podatek VAT.
Wynagrodzenie nie może ulec zmianie w trakcie trwania umowy.
Wstępne maksymalne wynagrodzenie za przedmiot umowy ustala się na kwotę
brutto: ………………… zł, słownie: …………………………………………………… złoty.
Wstępne wynagrodzenie może ulec zwiększeniu w sytuacji gdy w okresie obowiązywania
umowy potrzeby Zamawiającego będą wyższe niż zakładane i Zamawiający będzie posiadał
w planie finansowym zabezpieczone na ten cel środki finansowe.

§4
1.

Strony przyjmują, że rozliczenie za przedmiot umowy będzie się odbywało fakturami
wystawionymi w okresach miesięcznych (zawsze do 5 dnia miesiąca za miesiąc ubiegły
z uwzględnieniem cen jednostkowych za poszczególne rodzaje usunięcia, przechowywania
lub odstąpienia od usunięcia pojazdów zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy) i będzie
dotyczyć pojazdów usuniętych, przechowywanych w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu
drogowym.

2.

W przypadku nie odebrania pojazdu przez właściciela lub osobę uprawnioną (tj. posiadająca
dowód rejestracyjny pojazdu) w terminie o którym mowa w art. 130 ust. 10 d wynagrodzenie
za usługę holowania i prowadzenia parkingu dla pojazdów usuniętych zostanie uregulowane
na podstawie faktury wystawionej przez wykonawcę, jednak nie wcześniej niż po
uprawomocnieniu się postanowienia sądu o przepadku pojazdu na rzecz Powiatu. Jeżeli
w okresie obowiązywania umowy Zamawiający nie uzyska prawomocnego postanowienia
sądu o przepadku pojazdu na rzecz Powiatu wykonawca wystawi fakturę nie później niż do
pięciu dni po zakończeniu okresu obowiązywania umowy.

3.

Zapłata za fakturę (z uwzględnieniem zapisów pkt. 2) wystawioną na Zamawiającego
będzie dokonywana przelewem na konto bankowe Wykonawcy nr …………………………..,
w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury wraz z kompletem dokumentów w skład
którego wchodzą:
− kopia dyspozycji usunięcia pojazdu,
− zestawienie wartości wykonanych usług wg wzoru z załącznika nr 1 do umowy,
− oryginał protokołu przyjęcia pojazdu, sporządzonego wg wzoru z załącznika nr 2 do
umowy,
− w przypadku wydania pojazdu - oryginał protokołu wydania pojazdu sporządzonego wg.
wzoru z załącznika nr 4 do umowy oraz naliczenie opłat za usunięcie i przechowywanie
pojazdu na parkingu strzeżonym wg wzoru z załącznika nr 3 do umowy.
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4.

W przypadku zaniżonego naliczenia opłat za usunięcie, przechowywanie pojazdu na
parkingu lub odstąpienia od usunięcia pojazdu, do których zapłaty zobowiązany jest
właściciel pojazdu zgodnie ze stawkami określonymi w obowiązującej Uchwale
nr
Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia
2020 r.
w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg na terenie Powiatu
Nowosądeckiego na koszt właściciela i przechowywania tych pojazdów na wyznaczonych
parkingach strzeżonych na 2021 rok, która stanowi załącznik do umowy, różnicę pokryje
wykonawca. Natomiast w przypadku zawyżonego naliczenia opłaty nadwyżka zostanie
zwrócona osobie dokonującej wpłatę za usunięcie, przechowywanie pojazdu na parkingu
lub odstąpienie od usunięcia pojazdu.

5.

Wykonawca na fakturze umieszcza następujące dane:

6.

−

w polu nabywca:

Powiat Nowosądecki,
33-300 Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 33
NIP 734-35-44-080

−

w polu odbiorca:

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu,
33-300 Nowy Sącz, ul. Wiśniowieckiego 136

W przypadku jeżeli na wystawionej przez wykonawcę fakturze zostanie podane konto
wykonawcy, które nie znajduje się na „Białej liście podatników” zapłata za fakturę zostanie
dokonana na konto podane na dzień wystawienia faktury na „Białej liście podatników”.
§5

Wykonawca oświadcza, że:
−
−

−

dysponuje parkingiem, na którym będą przechowywane i usuwane pojazdy, położonym na
terenie Miasta Nowy Sącz lub Powiatu Nowosądeckiego;
na parkingu znajduje się odpowiednia liczba miejsc do parkowania wszystkich rodzajów
pojazdów, tj. dla części nr:
▪ 1 co najmniej 3 miejsca do przechowywania rowerów i motorowerów,
▪ 2 co najmniej 2 miejsca do przechowywania motocykli,
▪ 3 co najmniej 6 miejsc do przechowywania pojazdów o dmc do 3,5 t,
▪ 4 co najmniej 4 miejsca do przechowywania pojazdów o dmc powyżej 3,5 t do 7,5 t,
▪ 5 co najmniej 2 miejsca do przechowywania pojazdów o dmc powyżej 7,5 t do 16 t,
▪ 6 co najmniej 2 miejsca do przechowywania pojazdów o dmc powyżej 16 t;
▪ 7 co najmniej 1 miejsce do przechowywania pojazdów przewożących materiały
niebezpieczne;
parking jest wyposażony w miejsca postojowe do przechowywania pojazdów
z uszkodzeniami powypadkowymi (miejsca zadaszone lub wiaty) w ilości dla części nr:
▪ 1 – 2 co najmniej 1 miejsce do przechowywania rowerów, motorowerów i motocykli,
▪ 3 co najmniej
2 miejsca do przechowywania pojazdów o dmc do 3,5 t,
▪ 4 – 6 co najmniej 1 miejsce do przechowywania pojazdów o dmc powyżej 3,5 t;
▪ 7 co najmniej
1 miejsce do przechowywania pojazdów przewożących materiały
niebezpieczne;
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−

parking jest odpowiednio zabezpieczony i dozorowany - strzeżony, tzn. ogrodzony,
oświetlony, posiadający instalację alarmową lub monitoring, parking powinien spełniać
podstawowe warunki:
▪ ogrodzenie parkingu trwałe – betonowe lub metalowe,
▪ nawierzchnia parkingu powinna być utwardzona,
▪ pojazdy uszkodzone winny być zabezpieczone w sposób niezagrażający środowisku,
a jednocześnie tak, by ich stan nie ulegał znacznemu pogorszeniu poprzez parkowanie,
▪ parking zamykany w sposób uniemożliwiający wjazd i wyjazd środka transportu bez
zezwolenia osoby dozorującej;

−

dla części nr 1 do 6 dysponuję co najmniej 2 pojazdami przystosowanymi do usuwania
z dróg wszystkich pojazdów objętych przedmiotem zamówienia;

−

dla części nr 7 dysponuję co najmniej 1 pojazdem przystosowanymi do usuwania z dróg
pojazdów przewożących materiały niebezpieczne;

−

posiada licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy wydaną na
podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. – o transporcie drogowym
(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2140 z późn. zm.) lub Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady
dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającego
dyrektywę Rady 96/26/WE;

−

posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
na kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 zł przez cały okres obowiązywania umowy.
§6

Wykonawca zobowiązany jest do:
1. prowadzenia dokumentacji związanej z usuwaniem i parkowaniem pojazdów;
2. prowadzenia ewidencji umożliwiającej uzyskanie przez Zamawiającego w każdym czasie
danych dotyczących ilości i czasu przechowywania pojazdów;
3. poddawania się kontroli upoważnionemu przez Zamawiającego pracownikowi w zakresie
prowadzenia dokumentacji;
4. poddawania się kontroli w zakresie dostępnej bazy transportowej i parkingowej w okresie
wykonywania usługi;
5. ponoszenia odpowiedzialności cywilnoprawnej z tytułu uszkodzenia, utraty pojazdu lub
ładunku przewożonego usuwanym pojazdem, od momentu przystąpienia do jego usunięcia
do wydania osobie uprawnionej.
§7
1. Niniejsza umowa wyłącza odpowiedzialność Zlecającego za szkody wynikłe w pojazdach
przemieszczanych, którą to odpowiedzialność przejmuje w całości Wykonawca bez względu
na rodzaj posiadanego ubezpieczenia.
2. Wykonawca zobowiązuje się do okazywania Zlecającemu w czasie obowiązywania
niniejszej umowy aktualnej umowy ubezpieczenia oraz do niezwłocznego informowania
Zlecającego o wszelkich zmianach dotyczących jego statusu prawnego i o prawnych
ograniczeniach w kontynuowaniu działalności w zakresie świadczenia usług.
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§8
Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowić będą kary umowne,
które będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:
1.

Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne za:
a/ za każdorazowe niewykonanie czynności o której mowa w § 2 ust. 5 pkt 1-5 – 500,00 zł
brutto,
b/ za opóźnienie w wykonywaniu czynności o których mowa w § 2 ust. 5 pkt 1-5 – 50,00 zł
brutto za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia,
c/ odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 20%
wstępnego maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto.

2.

Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego jeżeli wysokość kar
umownych nie pokrywa wysokości rzeczywiście poniesionych szkód.

3.

W przypadku odmowy wykonania usługi przez Wykonawcę, Zamawiający zleca ją innemu
podmiotowi, a całymi kosztami obciąża Wykonawcę, niezależnie od naliczenia kary o której
mowa w ust. 1.

4.

Jeżeli zaistnieje obowiązek zapłaty kar umownych przez Wykonawcę należność z tego
tytułu zostanie potrącona z wynagrodzenia za przedmiot umowy.

§9
Strony postanawiają, że oprócz wypadków wymienionych w tyt. XI Kodeksu Cywilnego
przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w następujących wypadkach:
1.

Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:
zostanie wydany nakaz zajęcia całego majątku Wykonawcy,
Wykonawca przerwał realizację umowy bez uzasadnienia,
Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął realizacji umowy,
jeżeli Wykonawca nie realizuje usługi zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje
swoje zobowiązania umowne,
e/ w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy
– odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie tygodnia od daty
powzięcia informacji o powyższych okolicznościach,
a/
b/
c/
d/

2.

Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli:
a/ Rada Powiatu Nowosądeckiego podejmie uchwałę o likwidacji Zamawiającego,
b/ Zamawiający zawiadomił Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie
przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec
Wykonawcy.

3.

Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

4.

W razie odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół
inwentaryzacyjny wykonanej usługi w toku na dzień odstąpienia oraz zabezpieczy
przerwane usługi w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt Strony, która spowodowała
odstąpienie od umowy.
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5.

Strona odstępująca od umowy zobowiązana jest zawiadomić drugą stronę o zamiarze
odstąpienia na jeden tydzień przez terminem odstąpienia.

§ 10
Właściwym do rozpatrywania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest właściwy
dla Zamawiającego Sąd.

§ 11
Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku braku zabezpieczenia środków finansowych,
Zamawiający będzie miał prawo ograniczenia zakresu usług bez konsekwencji finansowych
przewidzianych § 8 dotyczącym kar umownych.

§ 12
Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą się odbywały w formie aneksów sporządzanych za
zgodą obydwu Stron.

§ 13
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

§ 14
Umowę sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
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§ 15
Integralną częścią umowy są załączniki:
1. Zestawienie wartości wykonanych usług
2. Protokół przyjęcia pojazdu / odstąpienia od usunięcia pojazdu
3. Naliczenie opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu na parkingu strzeżonym
4. Protokół wydania pojazdu
5. Oferta
6. Uchwała nr ……….. /20 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia …………..2020 r.
w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg na terenie Powiatu Nowosądeckiego
na koszt właściciela i przechowywania tych pojazdów na wyznaczonych parkingach
strzeżonych na 2021 rok.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Przy kontrasygnacie
Głównego Księgowego:
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