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08-400 Garwolin, ul. Slaszica 15 

NIP: 826 21977 98 

REGON: 7115821 SO 


KS.2150.9.2020 
Umowa Nr 912020 

zawarta w dniu 2 stycznia 2020 r. pomicrdzy Miastem Garwolin, NIP 826-219-77-98, REGON 
711582150 z siedzib~ w Garwolinie przy ill. Staszica 15, zwanym dalej ZleceniodawcCl 
reprezentowanym przez: 
Burmistrza Miasta - Marzencr Swieczak, 
a - Panem legitymuj~cym sicr 
dowodem osobistym seria posiadaj~cym nr pesel i zwanym dalej 
Zleceniobiorc~ 0 nastcrpuj~cej tresci: 

§ 1 

1. 	 Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania obowi~ek pobierania oplaty 
za parkowanie pojazdow samochodowych na drogach publicznych w strefach platnego 
parkowania. 

2. 	 Do obowi¢ow Zleceniobiorcy naleZy w szczego1nosci: 

a) pobieranie oplat oraz kontrola abonamentow 0 ktorych mowa w § 2 niniejszej umowy, 

b) wydawanie biletow parkingowych, 

c) rozliczanie sicr z gotowki pobranej za wydane bilety parkingowe. 


§2 

1. 	 Zleceniobiorca zobowi~uje sicr do pobierania oplat oraz kontroli abonamentow za parkowanie 
pojazdow w wysokosciach ustalonych na podstawie uchwaly Rady Miasta Garwolin 
Nr VIV29/2011 z dnia 25 marca 2011 r. z poin. zm. w nastcrpuj~cych wysokosciach: 

1) 	 Oplaty jednorazowe: 

a) 0,50 zI za czas parkowania do 15 minut, 

b) 1,00 zl za czas parkowania do 30 minut, 

c) 2,00 zI. za pierwsz~ godzincr parkowania, 

d) 2,40 zl za drug~ godzincr parkowania, 

e) 2,50 zl za trzeci~ godzincr parkowania, 

f) 2,00 zl za czw~ godzincr i za kolejne godziny parkowania. 


2) Oplaty abonamentowe: 
a) abonament okresowy jednotygodniowy - 25.00 zl, 
b) abonament okresowy dwutygodniowy - 40.00 zI, 
c) abonament miesicrczny - 60.00 zl, 
d) abonament p6lroczny - rownowartosc picrciokrotnej oplaty miesicrcznej, 
e) abonament roczny - rownowartosc dziesicrciokrotnej oplaty miesicrcznej, 
f) abonament za parkowanie na wydzielonym stanowisku postojowym zastrzeronym 

kope~ - calodobowo, abonament miesicrczny 120.00 zI, 
g) abonament miesicrczny za parkowanie samochodow dostarczaj~cych towar do plac6wek 

handlowych, uslugowych, gastronomicznych itp. na czas rozladunku towaru, do 30 min 
25.00 zI. 

2. 	 OpIaty jednorazowe bcrd~ pobierane w dniach: od poniedzialku do pi~tku w godzinach 
830 

- 1700
, z wylClczeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

§3 

1. 	 Uzyskane wplywy z oplat stanowi~ w calosci dochod Miasta Garwolina. 
2. 	 Pobor oplat odby a sicr w oparciu 0 druki scislego zarachowania - bilety parking owe. 



§4 


1. 	 Zleceniodawca zobowilJZUje sicr do wydawania bloczk6w bilet6w za parkowanie pojazd6w, 
a zleceniobiorca zobowilJZUje sicr do sukcesywnego (w miarcr potrzeb) pobierania bloczk6w 
bilet6w i rozliczania sicr z nich na koniec kai:dego rniesi~ca. 

2. 	 Zleceniobiorca rna obowi~ek dokonywac wplat pobranej got6wki w okresie nie dluZszyrn niz 
5 dni roboczych. 

3. 	 Dokonanie rozliczenia wraz z wplatami stanowi podstawcr wyplaty wynagrodzenia. 

§5 

1. 	 Zleceniodawca zobowiCJzuje sicr wyplacae Zleceniobiorcy wynagrodzenie w wysokosci 
17,00 zJ brutto za kai:dCJ godzincr poboru oplat oraz wykonywanie czynnosci wymienionych 
w § 1 i 2. 

2. 	 Wynagrodzenie za pob6r oplat parkingowych (ilose godzin poboru oplat x stawka godzinowa, 
o kt6rej mowa w ust. 1) platne bcrdzie po zakonczeniu miesiCJca rozliczeniowego i zJoZeniu 
rachunku. 

3. 	 Rachunek naleiy zloZyc w Urzcrdzie Miasta Garwolina w pierwszym dniu roboczym 
nastcrpnego miesiCJca po miesiCJcu rozliczeniowym. 

4. 	 Wynagrodzenie 0 kt6rym mowa w ust. 1 wypIacone zostanie do 10 dnia kaZdego rniesi~ca 
nastcrpujCJcego po miesi~cu rozliczeniowym. 

§6 

] . 	 Umowa moze byc rozwi~a bez wypowiedzenia przez Zleceruodawccr przed uplywem 
terminu na jaki zostaJa zawarta w przypadku : 
a) 	 zmiany przepis6w reguluj~ych kwesticr pobierania oplat za parkowanie pojazd6w, 
b) 	 nie przestrzegania zasad pobierania oplat wynikaj~cych z uchwaly, 0 kt6rej mowa w § 2 

oraz z obowi~6w wynikaj~cych z niniejszej umowy, 
c) 	 odmowy poddania sicr kontroli osobie upowaZnionej przez Bunnistrza Miasta Garwolina, 
d) 	 zalegania z wplatami powyzej picrciu dni. 

2. 	 Umowa moze bye rozwi~a przez kai:d~ ze stron, bez podania przyczyny, 
z jednotygodniowym okresem wypowiedzenia. 

§7 

1. 	 Zleceniodawca wyposaZy Zleceniobiorccr w str6j z elementami odblaskowymi, widocznym 
napisem ,,Parkingowy" oraz identyfikator. 

2. 	 Zleceniobiorca zobowilJZUjcr sicr do uZywania stroju oraz identyfikatora, 0 kt6rym mowa 
w ust. 1. 

§8 

I. 	 Zleceniodawca rna prawo kontrolowac prawidJowe pobieranie oplaty parkingowej. 
2. 	 Wezwanie do uiszczenia oplaty dodatkowej moze bye wystawione przez osobcr upowa.Znionct 

przez za~dccr drogi w obecnosci Zleceniobiorcy. 

§9 

1. 	 Zleceniobiorca wyznacza swojego zastcrpccr w osobie Pana zam. 
legitymuj~ego sicr dowodem osobistym seria 

Zastcrpstwo moze byc wykonywane w przypadku choroby Zleceniobiorcy lub innej 
waZnej przyczyny, na co Zleceniodawca wyraZa zgodcr. 

2. 	 !~~.zastl przyjrnuje Da siebie obowi¢Q Zleceniobiorcy WYDikaj~ce Z Di) 


