Załącznik nr 6 do SIWZ
UMOWA Nr ZP…….../ 2020
zawarta w dniu …………………… 2020 roku Słupsku pomiędzy:
Miastem Słupsk,Plac Zwycięstwa 3, NIP 839-10-05-507, zwanym dalej „Zamawiającym”,
reprezentowanym przez
…...........................................................................................................................
a
…...........................................................................................................................
zwanym dalej „Wykonawcą”
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
przeprowadzonego na podstawie art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019
r., poz. 1843), zawarto umowę o następującej treści:

1.

2.

§ 1.
Na podstawie dokonanego wyboru oferty Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do
wykonania usługę polegającą na:
1) Świadczeniu usług usuwania pojazdów z dróg na terenie Miasta Słupska;
2) Świadczeniu usługi przechowywania pojazdów usuniętych z dróg na terenie Miasta
Słupska oraz ich demontażu na wniosek Zamawiającego.
Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie i potencjał
techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do prawidłowej realizacji świadczenia oraz
zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu niniejszej umowy
z należytą
starannością, zgodnie z zapisami złożonej oferty, na podstawie której uzyskał zamówienie,
stosując przy jego wykonywaniu przepisy prawa regulujące przedmiotową problematykę.
§ 2.

1. Usługi określone w § 1 wykonane przez Wykonawcę w szczególności obejmują:
1) usuwanie z terenu Miasta Słupska pojazdów z dróg na podstawie dyspozycji Policji i
Straży Miejskiej w Słupsku oraz innych uprawnionych organów w sposób ciągły, w
systemie 24 h, 7 dni w tygodniu, z zapewnieniem całodobowej łączności telefonicznej;
2) Współdziałanie z Komendą Miejską Policji w Słupsku i Strażą Miejską w Słupsku w
zakresie określonym w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych
i
Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów pozostawionych
bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, że nie są używane (Dz. U z
2011 r. Nr 143, poz. 845 z pózn. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie usuwania pojazdów,
których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo
utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej (Dz. U z 2011 r. Nr 143, poz. 846, z pózn.
zm. ),
3) Bezpieczne przetransportowanie pojazdów na parking strzeżony, w tym:
a) dojazd do pojazdu będącego przedmiotem zgłoszenia w ciągu 45 minut,
b) sporządzenie dokumentacji fotograficznej pozwalającej stwierdzić ewentualne
uszkodzenia pojazdu przed załadunkiem,
c) załadunek pojazdu, zabezpieczenie przed uszkodzeniem, zniszczeniem, kradzieżą w
czasie transportu,
d) przemieszczenie na wyznaczony parking strzeżony,
e) rozładunek pojazdu na parkingu strzeżonym,
f)

właściwe ustawienie pojazdu na parkingu strzeżonym.

4) Prowadzenie całodobowego parkingu strzeżonego do parkowania pojazdów usuniętych z
dróg na terenie miasta Słupska, w tym:

a) przyjęcie na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego i zabezpieczenie pojazdu i
rzeczy w nim przechowywanych przed uszkodzeniem, kradzieżą bądź dewastacją,
b) udzielanie pomocy rzeczoznawcom przy wykonywaniu oględzin,
c) wydanie usuniętego i przechowywanego pojazdu osobie uprawnionej wskazanej w
zezwoleniu na odbiór pojazdu wystawionego przez podmiot, który wydał dyspozycję
jego usunięcia,
d) udzielanie osobie uprawnionej do odbioru pojazdu usuniętego niezbędnej pomocy
związanej z jego odbiorem oraz przekazanie za pokwitowaniem, wypełnionej
informacji o wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu (załącznik
umowy), według obowiązujących stawek opłat określonych w Uchwale Rady
Miejskiej w Słupsku dotyczącej ustalenia wysokości opłat za usunięcie i
przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na dany rok kalendarzowy,
e) udostępnianie oględzin pojazdu osobom zainteresowanym jego kupnem jeżeli pojazd
ten został wystawiony do sprzedaży,
f)

powiadomienie Straży Miejskiej w Słupsku oraz podmiotu, który wydał dyspozycję
usunięcia pojazdu w trybie art. 50a ustawy - Prawo o ruchu drogowym, o
nieodebraniu pojazdu z parkingu w terminie 6 miesięcy od jego usunięcia, nie
później niż trzeciego dnia od dnia upływu tego terminu,

g) powiadomienie Straży Miejskiej w Słupsku oraz podmiotu, który wydał dyspozycję
usunięcia pojazdu w trybie art. 130a ustawy- Prawo o ruchu drogowym, o
nieodebraniu pojazdu z parkingu w terminie 3 miesięcy od jego usunięcia, nie
później niż trzeciego dnia od dnia upływu tego terminu.
5) Prowadzenie odrębnej ewidencji pojazdów usuniętych i przechowywanych
na parkingu strzeżonym, które zostały odebrane przez osoby uprawnione oraz pojazdów
nieodebranych w ustawowym terminie w formie tabeli;
6) Niezwłoczne przekazywanie do Straży Miejskiej w Słupsku na wskazany przez
Zamawiającego adres e-mail:
a) kopii dyspozycji i usunięcia pojazdu usuniętego i protokołu zdawczo-odbiorczego
przyjętego na parking strzeżony,
b) kopii zezwolenia na odbiór pojazdu z parkingu strzeżonego,
c) uaktualnionej zbiorczej ewidencji pojazdów usuniętych i przechowywanych na
parkingu strzeżonym w formie tabeli,
d) kopii pokwitowania odbioru pojazdu przez osobę uprawnioną, zawierającego dane
takie jak: imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania ze wskazaniem adresu do
korespondencji na terenie kraju, seria i nr dokumentu tożsamości
a ponadto markę i nr rejestracyjny odbieranego pojazdu oraz datę i godzinę jego
odbioru,
e) kopii informacji wg załącznika nr 1 o wysokości opłat za usuniecie
i przechowywanie pojazdu naliczonych według obowiązujących stawek opłat
określonych w Uchwale Rady Miejskiej w Słupsku dotyczącej ustalenia wysokości
opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na dany rok
kalendarzowy, wydanej osobie odbierającej pojazd.
7) Demontaż pojazdów, które przeszły na własność Miasta Słupska z mocy ustawy lub
prawomocnym postanowieniem Sądu o przepadku pojazdu - w ciągu 7 dni od otrzymania
pisemnego wniosku Zamawiającego. Zaświadczenie o demontażu wraz z niezbędnymi
dokumentami i oznaczeniami (tablice rejestracyjne) wykonawca przekaże do Straży
Miejskiej w Słupsku;
8) Zabezpieczenie informacji oraz danych osobowych zebranych w czasie trwania umowy
przed dostępem osób nieupoważnionych;

9) Zabezpieczenie danych, do których Wykonawca uzyskał dostęp w ramach wykonywanej
umowy.
§ 3.
1. Od dnia podpisania umowy, nie wcześniej niż w dniu 1 marca 2020 r. Wykonawca
zobowiązuje się nieodpłatnie przetransportować i przyjąć na parking wskazane przez
Zamawiającego pojazdy nieodebrane przez właścicieli, które były przechowywane na
dotychczasowym parkingu strzeżonym.
2. Rozliczenie z Wykonawcą za przechowywanie pojazdów wymienionych w ust. 1 nastąpi
według stawek określonych § 5 ust. 2 umowy dla pojazdów, których nie minął jeszcze
ustawowy termin do ich odbioru przez właścicieli i nie przeszły jeszcze na własność Miasta z
mocy ustawy lub z na podstawie sądowego orzeczenia przepadku, albo według stawki
określonej § 5 ust. 4 umowy dla pojazdów, które nie zostały odebrane przez właścicieli w
ustawowym terminie i zostały przejęte na własność Miasta Słupska z mocy ustawy lub na
podstawie sądowego orzeczenia przepadku na rzecz Miasta Słupska.
3. Pojazdy będą przechowywane na parkingu strzeżonym do czasu ich odbioru przez osoby
uprawnione albo w przypadku postanowienia o przepadku pojazdów na rzecz Miasta Słupska
do czasu ich demontażu lub po sprzedaży.
4. Po zakończeniu umowy pojazdy nadal przechowywane na parkingu strzeżonym Wykonawcy,
zostaną przez Zamawiającego usunięte z parkingu w terminie 14 dni roboczych, licząc od
dnia zakończenia obowiązywania umowy.
5. Rozliczenie z Wykonawcą za usunięcie i przechowywanie pojazdów wymienionych
w ust. 4 nastąpi według stawek określonych § 5 ust. 1 i 2 umowy dla pojazdów, których nie
minął jeszcze ustawowy termin do ich odbioru przez właścicieli i nie przeszły jeszcze na
własność Miasta z mocy ustawy lub z na podstawie sądowego orzeczenia przepadku, albo
według stawki określonej § 5 ust. 4 umowy dla pojazdów, które nie zostały odebrane przez
właścicieli w ustawowym terminie i zostały przejęte na własność Miasta Słupska z mocy
ustawy lub na podstawie sądowego orzeczenia przepadku na rzecz Miasta Słupska.
6. Przedmioty znajdujące się w pojeździe, nie będące jego integralną częścią powinny być w
nim przechowywane i wydawane na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym
mowa w § 2 ust.1 pkt 4 lit. a umowy, osobie uprawnionej wraz z pojazdem.
7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za powierzone mienie.
§ 4.

1. Niniejsza umowa wyłącza odpowiedzialność Zamawiającego za szkody powstałe

2.

3.

4.

w pojazdach oraz przedmioty w nich się znajdujące, nie będące ich integralną częścią w
czasie usuwania i przewozu, którą to odpowiedzialność przejmuje w całości Wykonawca bez
względu na rodzaj posiadanego ubezpieczenia.
Wykonawca jest zobowiązany posiadać przez cały okres trwania umowy ubezpieczenie na
kwotę minimum 300.000,00 zł. od wszystkich zdarzeń, za które z uwagi na swoją działalność
mógłby ponosić odpowiedzialność cywilną oraz za szkody materialne i niematerialne.
Opłaconą polisę wraz z dokumentami potwierdzającymi zapłatę składki ubezpieczeniowej, o
ile z treści polisy nie wynika, że składka została zapłacona, Wykonawca będzie zobowiązany
przedłożyć nie później niż w dniu zawarcia niniejszej umowy. Wykonawca ponosi
odpowiedzialność za uszkodzenia związane z przechowywaniem pojazdu, jak również za
utratę przedmiotów znajdujących się w pojeździe oraz stanowiących jego wyposażenie.
W przypadku wygaśnięcia polisy w trakcie obowiązywania niniejszej umowy, Wykonawca jest
zobowiązany do kontynuowania ubezpieczenia i dostarczenia kserokopii nowej polisy
Zamawiającemu w ciągu 7 dni od wygaśnięcia poprzedniej polisy. Niedotrzymanie
powyższego terminu może skutkować rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego bez
zachowania okresu wypowiedzenia.
Wykonawca
zobowiązuje się
do
niezwłocznego
informowania
Zamawiającego
o wszelkich zmianach dotyczących jego statusu prawnego i o prawnych ograniczeniach w
kontynuowaniu działalności w zakresie świadczonych usług.

§ 5.

1. Za świadczenie usług usunięcia pojazdów z dróg znajdujących się na terenie Miasta Słupska,

2.

3.

4.

zgodnie z § 1 ust 1 pkt 1 niniejszej umowy, w zależności oraz rodzaju i masy pojazdu ustala
się ceny jednostkowe w wysokości:
1) za usunięcie roweru lub motoroweru: ….... zł brutto (słownie: …... złotych brutto);
2) za usunięcie motocykla: ….... zł brutto (słownie: …... złotych brutto);
3) za usunięcie pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t: ….... zł brutto (słownie:
…... złotych brutto);
4) za usunięcie pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t: ….... zł
brutto (słownie: …... złotych brutto);
5) za usunięcie pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t: ….... zł
brutto (słownie: …... złotych brutto);
6) za usunięcie pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t: ….... zł brutto
(słownie: …... złotych brutto).
Za świadczenie usług przechowywania pojazdów usuniętych z terenu Miasta Słupska, zgodnie
z § 1 ust.1 pkt 2 niniejszej umowy, za każdą rozpoczętą dobę przechowywania ustala się ceny
w wysokości:
1) za każdą rozpoczętą dobę przechowywania roweru lub motoroweru: ….... zł brutto
(słownie: …... );
2) za każdą rozpoczętą dobę przechowywania motocykla: ….... zł brutto (słownie: …... );
3) za każdą rozpoczętą dobę przechowywania pojazdu o dopuszczalnej masie
całkowitej do 3,5 t : ….... zł brutto (słownie: …... );
4) za każdą rozpoczętą dobę przechowywania pojazdu o dopuszczalnej masie
całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t: ….... zł brutto (słownie: …... );
5) za każdą rozpoczętą dobę przechowywania pojazdu o dopuszczalnej masie
całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t : ….... zł brutto (słownie: …... );
6) za każdą rozpoczętą dobę przechowywania pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej
powyżej 16 t: ….... zł brutto (słownie: …... ).
Ustala się wysokość stawek kwotowych kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia
pojazdu, jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu spowodowało powstanie tych kosztów:
1) rower lub motorower - ….... zł brutto (słownie: …... );
2) motocykl – ….... zł brutto (słownie: …... złotych brutto );
3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 ton – ….... zł brutto (słownie: …...);
4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 ton do 7,5 ton – ….... zł brutto
(słownie: …... );
5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 ton do 16 ton: - ….... zł brutto
(słownie: …... );
6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 ton – zł brutto (słownie: … ).
W przypadku pojazdu, który nie został odebrany przez właściciela w ustawowym terminie i
został przejęty na własność Miasta Słupska z mocy ustawy lub na podstawie prawomocnego
postanowienia sądu o przepadku pojazdu w trakcie obowiązywania umowy, ryczałtowa stawka
za wykonanie usług określonych w §1 ust. 1 umowy wynosi …............ zł brutto (słownie: …..)
za cały okres przechowywania pojazdu wraz z jego usunięciem i demontażem.
§6

1. Całkowite wynagrodzenie za usługi określone w § 1 ust. 1 umowy nie może przekroczyć
2.

szacunkowej wartości usług objętych niniejszą umową, która wynosi: .....................złotych
brutto (słownie:..........................................................).
Za wykonaną usługę Wykonawca wystawi fakturę VAT w terminie do 3-go dnia roboczego
miesiąca,
następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę usunięcia i
przechowywania pojazdów odebranych przez osoby uprawnione według stawek ustalonych w
niniejszej umowie oraz usunięcia, przechowywania i demontażu pojazdów nieodebranych
przez osoby uprawnione, przejętych na własność Miasta Słupska z mocy ustawy – Prawo o

3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.

ruchu drogowym lub prawomocnym postanowieniem sądu o przepadku pojazdu według
stawki ryczałtowej, o której mowa w §5 ust.4 niniejszej umowy.
Faktury należy wystawić na:
Miasto Słupsk
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk
NIP: 839-10-05-507.
Faktury
będą
zawierać
między
innymi:
określenie
przedmiotu
usunięcia
i przechowywania pozwalające na jego identyfikację (marka, model, nr rejestracyjny, VIN,
kategorię przedziału dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu, na podstawie której naliczono
koszty usunięcia i przechowywania oraz datę wykonania usunięcia).
Do faktury należy dołączyć:
1) kopię dyspozycji usunięcia pojazdu oraz zlecenia dotyczącego pojazdu usuniętego na
parking strzeżony;
2) kopię zezwolenia na odbiór pojazdu oraz kopię pokwitowania jego odbioru;
3) informację o wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie wydaną osobie odbierającej
pojazd (zał. nr 1 umowy).
Faktura będzie płatna przelewem na rachunek wskazany przez Wykonawcę w terminie 21 dni
licząc od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień zapłaty liczy się dzień
obciążenia rachunku Zamawiającego. W przypadku opóźnienia w zapłacie przysługiwać będą
odsetki ustawowe.
Łączna wartość usługi usuwania i przechowywania pojazdów nie może przekroczyć
całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania całej kwoty umownej, o której mowa w
§ 6. ust. 1 z uwagi na mniejszą niż przewidywana liczbę zleconych usług. Wykonawca nie
będzie dochodził od Zamawiającego z tego tytułu żadnych roszczeń.
Wykonawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług, posiada NIP nr …............................. .
Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienia Zamawiającego w
zapłacie wynagrodzenia w terminie określonym w ust. 6.
§ 7.

1. Przedstawicielem ze strony Wykonawcy, upoważnionym do kontaktów w trakcie realizacji
2.

umowy
będzie:......................................nr
tel.:
…...................…......
e-mail: …......................... .
Przedstawicielem ze strony Zamawiającego, upoważnionym do kontaktów w trakcie realizacji
umowy będzie: Sławomir Grzeczka nr tel.: 59 84-88-208 e-mail: s.grzeczka@um.slupsk.pl .
§ 8.
Umowa zostaje zawarta na czas określony od 1 marca 2020 roku do 31 grudnia 2020 r. w
zakresie świadczenia usługi usuwania i przechowywania pojazdów oraz ich demontażu, bądź
do wyczerpania kwoty, o której mowa w § 6 ust. 1.
§ 9.

1. Wykonawca

powierza
podwykonawcom
następujący
zakres
usług:............................................................................................................

2. Wykonawca odpowiedzialny jest za działania i zaniechania podwykonawców oraz osób, z
których pomocą usługę wykonuje, jak również podwykonawców oraz osób, którym
wykonanie usługi powierza, jak za własne.

3. Zlecenie wykonania części zamówienia publicznego będącego przedmiotem niniejszej umowy
podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej
części zamówienia publicznego.

§ 10.

1. Rozwiązanie umowy przez Zamawiającego może nastąpić w trybie natychmiastowym w

2.

3.
4.

5.
6.

przypadku gdy:
1) zostanie zgłoszona likwidacja, ogłoszenie upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy;
2) zostanie zajęty majątek Wykonawcy przez komornika;
3) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania usług, pomimo wezwania Zamawiającego
złożonego na piśmie;
4) Wykonawca realizuje umowę niezgodnie z opisem przedmiotu zamówienia,
w sposób sprzeczny z umową lub z nienależytą starannością.
Za nienależyte wykonanie umowy uważa się w szczególności:
1) niezabezpieczenie wszystkich części usuwanego pojazdu;
2) czas oczekiwania na usługę powyżej 1 godziny od chwili powiadomienia przy normalnym
ruchu miejskim, a w przypadku bardzo dużych utrudnień w ruchu powyżej 2 godzin od
chwili powiadomienia;
3) nie świadczenie usług przez całą dobę.
W przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku usunięcia pojazdu
po czasie określonym w §10 ust.2 pkt 2 od chwili powiadomienia, usługa zostanie zlecona
innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.
Oprócz przypadków określonych w kodeksie cywilnym, Zamawiający może odstąpić od
umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej,
że
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w
chwili zawarcia umowy. W takim przypadku odstąpienie od umowy powinno nastąpić w
terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania Wykonawca może żądać
wynagrodzenia jedynie za część umowy wykonaną do dnia ustania obowiązywania umowy.
Dopuszcza się rozwiązanie umowy za porozumieniem Stron.
§ 11.

1. W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
2.
3.

4.

1.
2.
3.

Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 % szacunkowej
wartości usług, o której mowa w § 6 ust.1.
Za odstąpienie Wykonawcy od umowy lub jej rozwiązanie z winy Wykonawcy, Wykonawca
zapłaci karę umowną w wysokości 1 % szacunkowej wartości usług, o której mowa w § 6
ust.1.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 % szacunkowej wartości
usług, o której mowa w § 6 ust.1 za każdy przypadek nie spełnienia wymogu zatrudnienia
przez Wykonawcę lub jego każdego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących czynności wskazane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych oraz kosztów o których mowa w § 10
ust. 3, z wynagrodzenia Wykonawcy przypadającego na kolejny miesiąc rozliczenia za
wykonana usługę.
§ 12.
Strony zobowiązują się do bezzwłocznego powiadomienia o wszystkich zmianach faktycznych
i prawnych dotyczących przedmiotu umowy.
Zmiany do umowy następują na pisemny wniosek jednej ze Stron wraz
z uzasadnieniem konieczności wprowadzenia tych zmian.
Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane jedynie za zgodą obu stron w formie
aneksów do umowy, zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 13.

1. W przypadku zaistnienia ewentualnych sporów powstałych na tle realizacji niniejszej umowy,
Strony dążyć będą do ugodowego rozstrzygnięcia sporu. W przypadku, gdy Strony nie dojdą

2.
3.

do porozumienia, ewentualne spory powstałe z tytułu niniejszej umowy będzie rozstrzygał
sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych.
Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla
Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Załącznik - Informacja dla właściciela pojazdu lub osoby upoważnionej do odbioru pojazdu o wysokości opłat
za usunięcie i przechowywanie pojazdu .

Załącznik do umowy

Informacja dla właściciela pojazdu lub osoby upoważnionej do odbioru pojazdu o wysokości opłat za
usunięcie i przechowywanie pojazdu

Informuję, że za usunięcie i przechowywanie pojazdu marki………………….................…………, nr
rejestracyjny…………..................…………………,
usuniętego z drogi w dniu;......................................i przechowywanego na parkingu strzeżonym do dnia:
…...........................................................................
należy w terminie 7 dni od dnia odbioru pojazdu uiścić niżej wymienione opłaty na konto Urzędu Miasta Słupska
nr: 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011.

L.p.

Opłata z
usunięcie
pojazdu

1

2

Opłata za przechowywanie pojazdu
Opłata za 1 dobę
przechowywania
pojazdu

Ilość dób
przechowywania
pojazdu

Opłata łączna za
przechowywanie
pojazdu

3

4

3*4

RAZEM DO ZAPŁATY:

W tytule wpłaty wpisać: ZA USUNIĘCIE I PRZECHOWYWANIE POJAZDU podać markę i nr rejestracyjny.

Informuję, że należność ta wraz z ewentualnymi odsetkami podlega egzekucji w trybie i na zasadach
określonych w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019
r. poz. 1438 z późn. zm.).

