
Załącznik Nr 6 do SIWZ 
 

SZACUNKOWA ILOŚĆ POJAZDÓW, KTÓRE PODLEGAĆ BĘDĄ:  
1) PRZECHOWYWANIU NA PARKINGU STRZEŻONYM; 

2) DOZOROWI NA PLACU SKŁADOWYM/PARKINGU 
 

I. CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA – Szacunkowa ilość pojazdów do przechowywania na 

parkingu strzeżonym (w okresie 18 miesięcy): 
 

Lp
. 

 
Rodzaj pojazdu 

Szacunkowa liczba 
pojazdów do 

przechowywania w okresie 
trwania umowy (szt.) 

Szacunkowy czas 
przechowywania 

pojazdów w dobach 

1 Rower lub motorower 6 5 

1a Rower lub motorower 2 90 

2 Motocykl 2 5 

3 Pojazd o DMC1 do 3,5 t 290 5 

3a Pojazd o DMC do 3,5 t 70 90 

4 Pojazd o DMC powyżej 3,5 t do 7,5 t 1 5 

5 Pojazd o DMC powyżej 7,5 t do 16 t 5 5 

6 Pojazd o DMC powyżej 16 t 5 5 
 

Ilości pojazdów do przechowywania na parkingu strzeżonym w okresie realizacji umowy  

(18 m-cy), podane w powyższej tabeli, są ilościami orientacyjnymi (szacunkowymi) – tym 

samym Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, nie będzie 

przysługiwać roszczenie o realizację usługi przy zachowaniu wielkości w niej podanych. Stąd 

w trakcie realizacji usługi liczba faktycznie przechowywanych pojazdów może różnić się od 

ilości wskazanych w poszczególnych pozycjach w/w tabeli. 

 
II. CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA – Szacunkowa ilość pojazdów, które nie zostaną odebrane 

przez właścicieli w ciągu 3 m-cy licząc od dnia usunięcia, wobec których powiat może 

wystąpić do sądu z wnioskiem o orzeczenie przepadku na rzecz powiatu (w okresie 18 

miesięcy): 
 

Lp. 
 

Rodzaj pojazdu 
Szacunkowa liczba 

pojazdów do przewiezienia  
z parkingu strzeżonego na 

terenie Miasta Jelenia 
Góra lub Powiatu  

i sprawowania nad nimi 
dozoru w okresie trwania 

umowy (szt.) 

Szacunkowy czas 
przechowywania  

w dobach 

1 Rower lub motorower 3 365 

2 Pojazd o DMC do 3,5 t 70 365 
 

Ilości pojazdów do przewiezienia z parkingu strzeżonego oraz sprawowania nad nimi dozoru  

w okresie realizacji umowy, podane w powyższej tabeli, są ilościami orientacyjnymi 

(szacunkowymi) – tym samym Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako 

najkorzystniejsza, nie będzie przysługiwać roszczenie o realizację usługi przy zachowaniu 

wielkości w niej podanych. Stąd w trakcie realizacji usługi liczba pojazdów podlegających 

przewiezieniu i przechowywaniu może różnić się od ilości wskazanych w poszczególnych 

pozycjach w/w tabeli. 
 

                                                 
1 dopuszczalna masa całkowita  


