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UCHWAŁA Nr ^  2019
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

z dnia 23 września 2019r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 1 do umowy Nr 
ON.032.57.2017 na świadczenie w okresie kwiecień 2017 - marzec 2020 usługi 
usunięcia pojazdów z dróg powiatu sierpeckiego oraz przechowywania 
pojazdów zgodnie z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym za wyjątkiem 
pojazdów przewożących materiały niebezpieczne z dnia 10.04.2017r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o 
samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019r., poz. 511 z późn. zm.) oraz § 77 Statutu 
Powiatu Sierpeckiego z dnia 28.12.2018r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019r., poz. 499) 
uchwala się, co następuje:

§ 1. W związku z utratą z dniem 12.09.2019r., mocy obowiązującej 
przepisów art. 130a ust. 5c i art. 130a ust. 7 pkt 1 Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 
z 2018r., poz. 1990 z późn. zm.), wyraża się zgodę na zawarcie Aneksu nr 1 do 
Umowy Nr ON.032.57.2017 na świadczenie w okresie kwiecień 2017 - marzec 
2020 usługi usunięcia pojazdów z dróg powiatu sierpeckiego oraz przechowywania 
pojazdów zgodnie z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym za wyjątkiem 
pojazdów przewożących materiały niebezpieczne z dnia 10.04.2017r.

§ 2. Aneks, o którym mowa w § ł zostanie zawarty zgodnie z art. 144 ust. 1 
pkt. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.) oraz § 11 Umowy Nr ON.032.57.2017 z dnia 
10.04.2017r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Komunikacji 
i Transportu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:

1. Mariusz Turalski

2. Jarosław Ocicki

3. Andrzej Cześnik

4. Sławomir Krystek

5. Kamil Różański

Przewodniczący Zarządu 

Członek Zarządu 

Członek Zarządu 

Członek Zarządu 

Członek Zarządu



Aneks nr 1 do umowy Nr ON.032.57.2017 z dnia 10.04.2017r.

zawarty w dniu ...................... roku w Sierpcu, na podstawie § 11 umowy i zgodnie z art.
144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2018r., poz. 1986 z późn. zm.), w związku z utratą mocy obowiązującej, z dniem 12 
września 2019r., art. 130a ust. 5c i 130a ust. 7 pkt. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. 
U. z 2018r., poz. 1990 z późn. zm.) 
pomiędzy:
Powiatem Sierpeckim reprezentowanym przez:
1. Mariusza Turalskiego -  Starostę Sierpeckiego,
2. Jarosława Ocickiego -  Wicestarostę Sierpeckiego,
z kontrasygnatą Skarbnika Powiatu -  Krzysztofa Sobieckiego, 
zwanym dalej Zamawiającym 
a
MBT Sp. z o.o. zs. w Gdańsku ul. Srebrniki 7B/13 -  Oddział w Sierpcu, ul. Sikorskiego 5, 
09-200 Sierpc, NIP: 7761701197 reprezentowaną przez:
1. Jarosława Zimnawodę -  Prezesa Zarządu, 
zwanym dalej Wykonawcą

§1

Zamawiający i Wykonawca zgodnie postanawiają, że do umowy Nr ON.032.57.2017 
zawartej w dniu 10.04.2017r. wprowadzają następujące zmiany:
1) § 3 ust. 5 lit a otrzymuje brzmienie:
"Podstawę do odbioru pojazdu z parkingu stanowi zezwolenie, które jest drukiem ścisłego 
zarachowania, a jego wzór określa załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 201 lr. w sprawie usuwania pojazdów, 
których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo 
utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2285) oraz 
naliczenie opłaty zgodnie z obowiązującą Uchwałą Rady Powiatu w Sierpc. Wykonawca 
wydając pojazd wypełnia dokument "Potwierdzenie wydania pojazdu" stanowiący załącznik 
nr 1 do niniejszego aneksu.
2) § 3 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
" W przypadku odbioru pojazdu z parkingu po godzinach pracy Starostwa Powiatowego w 
Sierpcu (tj. po godz. 15.30) Wykonawca przed wydaniem pojazdu nalicza opłaty zgodnie z 
obowiązującą Uchwałą Rady Powiatu w Sierpcu oraz wypełnia dokument "Potwierdzenie 
wydania pojazdu" stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego aneksu, ze szczególnym 
uwzględnieniem czytelności i kompletności tego dokumentu. Kopię podpisanego 
dokumentu "Potwierdzenie wydania pojazdu" Wykonawca niezwłocznie przesyła do 
Starostwa Powiatowego w Sierpcu -  Wydział Komunikacji i Transportu drogą 
elektroniczną pod adres e-mail: komunikacja@powiat. Sierpc.pl”.

§2

1. Zmiany określone w § 1 wchodzą w życie z dniem podpisania niniejszego aneksu.
2. Pozostałe postanowienia umowy nie ulegają zmianie.



Aneks został sporządzony w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 1 egzemplarz dla 
Wykonawcy i 3 egzemplarze dla Zamawiającego.

§ 3

Zamawiający Wykonawca


