Zarz4dzenie wewngtrzne

Prerydenta
z

dnia

Nr V2

nS

astaBialegostoku
lipca 2018 r.

w sprawie ustalenia organizacji wewngtrznejZarzqdtr Bialostockiej Komunikacji Miejskiej
or LZ szczeg6lorvych zadafi refe rat6w i samodzielnego stanowiska p racy
Napodstawie $ 26 ust. 1 i2w zwiqzkuz$29 Regulaminu organizacyjnego UrzgduMiejskiego
w Bialymstoku, stanowi1cego zal4cznik do zarzqdzenia Nr 543/15 Prezydenta Miasta Bialegostoku
z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzgdowi Miejskiemu
w Bialymstokur oraz $ 23 zalqcznika do Regulaminu Organizacyjnego Urzgdu Miejskiego
w Biatymstoku, zarz4dzam co nastgpuje:

$l
Ustalam organizacjg wewngtrzn4 Zarzydu Bialostockiej Komunikacj i Miejskiej oraz szczeg6lowe
zadania referat6w i samodzielnego stanowiska pracy, zgodnie z zal4cznikiem do niniejszego
zaruydzenia.

$2
Traci moc zarz1dzenie wewngtrzne Nr 7/18 Prezydenta Miasta Bialegostokt z dnia 18 stycznia
2018 r. w sprawie ustalenia organizacji wewngtrznej Zarzydt Bialostockiej Komunikacji Miejskiej
oraz szczeg6lowych zadafi r eferat6w i samodzielnego stanowiska pracy.

$3

Wykonanie zarz1dzenia powierzam Sekretarzowi Miasta, Zastgpcy Prezydenta Miasta
nadzoruj4cemu Zarzqd Bialostockiej Komunikacji Miejskiej oru Dyrektorowi Zarz4dt
B

ialostockiej Komunikacj i Miej skiej.

$4
Zarz4dzenie wchodzi

w

Lycie z dniem 01 sierpnia 2018 r.

STA

?'ruskolaski

rzmienione zarzqdzeniem Nr l02lll 5 z
dnia 24 listopada 2015 r., Nr 949116 z dnia 28 wrzesnia 2016 r.,
Nr432ll7 zdnia06 kwietnia 2017 r., Nr 528/17 zdnia2g kwietnia 2017 r., Nr lll8/17 z dnia l8 wrzeSnia
2017 t., Nr 1484/17 zdnia14 grudnia 2017 r., Nr 1565/17 zdnia2g grudnia 2017 r. oraz Nr 666118 zdnia
01

czerwca 2018 r.

Zal4cznik do

Nr.
P
z

zar z4dzeni a wewngtr zne go

../18

Miasta Bialegostoku
lipca 2018 r.

oRGAIIZACJA WEWN4TRZNA ZARZ4DA BIALOSTOCKTEJ KOMUNTKACJT
MIEJSKIEJ ORAZ SZCZEGOLOWE ZADANIA REFERATOW

I SAMODZIELNEGO STANOWISKA PRACY

r. oRGANTZACJ A WEWN4TRZNA

l.

W Zarz4dzie Bialostockiej Komunikacji Miejskiej - symbol ,,BKM" fr,torzy sig nastgpuj4ce
referaty samodzielne stanowisko pracy:
l) Referat Organizacji Transportu i Finans6w (BKM-I);
2) Referat Nadzoru Przewoz6w i Infrastruktury Przystankowej (BKM-II);
3) Referat Obsfugi Pasa2era i Techniki (BKM-III);

4) Referat Kontroli Biletowej (BKM-IV);
5) Referat Przewozu Os6b Niepelnosprawnych (BKM-V);
6) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Organizacyjno-Kancelaryjnych (BKM-VI);
7) Referat Windykacji Nale2noSci Przewozowych i Oplat Dodatkowych (BKM-VI!.
2.

ZarzqdemBialostockiej Komunikacji Miejskiej kieruje dyrektor przy pomocy dw6ch zastgpc6w
i kierownik6w referat6w.

3.

Dyrektor nadzoruje: Referat Nadzoru Przewoz6w i Infrastruktury Prrystankowej, Referat
Obstugi Pasazera i Techniki oraz Samodzielne Stanowisko Pracy ds. OrganizacyjnoKancelaryjnych.

4.
5.

Pierwsry zastQpca dyrektora kieruje Referatem Organizacji Transportu i Finans6w i nadzoruje
Referat Kontroli Biletowej i Referat Przewozu Os6b Niepetrnosprawnych, a w czasie
nieobecno5ci dyrektora kieruje prac4 Departamentu.
Drugi zastgpca dyrektora kieruje Referatem Windykacji Nale2noSci Przewozowych i Oplat
Dodatkowych, a w czasie nieobecnoSci dyrektora i pierwszego zastgpcy kieruje prac4
Departamentu.

II. SZCZr,GOTOWrc ZADANIA REF'ERATOW I SAMODZIELNEGO STANOWISKA
PRACY

1.

Do zada6 Referatu Organizacji Transportu i Finans6w naleLy:
l) opracow).\ryanie zaloaeri polityki cen przewoz6w w komunikacji miejskiej, polityki
taryfowej, zasad dystrybucj i bilet6w;
2) planowanie i rozliczanie bud2etu Miasta przydzielonego do realizacji zadai Zarz4dtt
Bialostockiej Komunikacji Miejskiej, w tym w szczeg6lnoSci:
a) opracowlrwanie plan6w finansowych dochod6w i wydatk6w bud2etowych,
b) sporz1dzanie wniosk6w o dokonanie zmian w planie budzetu,
c) sporzqdzanie sprawozdari z wykonania budZetu;
3) weryfikacja i analiza faktur pod wzglgdem zgodno6ci z planem finansowym;

4)

prowadzenie spraw rwiqzanych z ewidencj4 wydatk6w realizowanych przez Zarz4d
Bialostockiej Komunikacji Miejskiej w Centralnym Rejestrze Um6w i Zobowiqzah, w tym:
a) ewidencja um6w powoduj4ca zaci4gnigcie zobowiqzafi finansowych,
b) ewidencja dokument6w finansowo-ksiggowych;
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5)

sporuqdzanie sprawozdaf w tym:

a)
b)

sporzqdzenie rocznych sprawozdaf statystycznych,

sporzqdzanie kwartalnych informacji

o

wysokoSci zaanguhowania wydatk6w

bud2etowych,

c)
6)

sporzqdzanie sprawozdafi z wykonania bud2etu;
sporzqdzanie analizbie24cych, okresowych oraz problemowych dotyczqcych prowadzonych

zadafi, w tym sprawozdafl

7)
8)

i statystyk oraz innych material6w informacyjnych

na potrzeby
jednostek;
GUS,IGKM, organ6w Miasta i innych
programowanie i udzial w dzialaniach zwi1zanych z poryskiwaniem Srodk6w finansowych
z Unii Europejskiej, insftucji migdzynarodowych i innych funduszy zewngtrznych w celu
realizacji przedsigwzig6 z zakresu prowadzonych spraw;
przygotowywanie projekt6w um6w na usfugi zwi1zane z funkcjonowaniem miejskiego
transportu zbiorowego, na podstawie dokument6w przedlo2onych przez referaty
merytoryczni e odpowied zialne ;

9)

prowadzenie rozliczerh wynikaj4cych

z zawafich

migdzygminnych porozumiefi

komunikacyjnych oraz wprowadzanie zmian w porozumieniach na podstawie dokument6w
przedloilony ch przez referaty merytoryczne;
l0) nadz6r i kontrola um6w zawafich z dystrybutorami i sprzedawcami bilet6w komunikacji
miejskiej pod wzglgdem merytorycznym i finansowym zgodnie zzawarflmi umowami;
1 1) wykonywanie czynno5ci zwiqzanychztdzielaniem zam6wiefl publicznych w zakresie zadait
Zarzqdr Bialostockiej Komunikacji Miejskiej, w tym w szczeg6lno6ci:

a)

opracowywanie, przygotowyrvanie i przeprowadzanie postgpowari o udzielenie
zamowieft publicznych zgodnie z procedurami okre6lonymi ustaw4 Prawo zam6wieri
publicznych,
b) przygotowyrvanie projektu umowy, z uwzglgdnieniem czgSci merytorycznej,
przedstawio nej przez referaty merytoryczne, kt6rych zam6w ienie doty czy,
c) sporz4dzanie i przechowywanie petnej dokumentacji postgpowari przetargowych,
d) ewidencja przetargow i um6w;
12) sporz4dzanie plan6w zam6wieri publicznych na realizacjg zadafi z zakresu Zarz4dl
B i alostockiej Komunikacj i Miej skiej ;
I 3 ) sporz4dzanie spraw ozdafi z udzielany ch zam6wieri pub I icznych ;
l4) prowadzenie spraw zwi4zanych z zamawianiem, przechowywaniem i dystrybucj4 bilet6w,
w tym: prowadzenie magazyr,u bilet6w, analiza stan6w magazynowych i skladanie
okresowych zam6wiefi do drukarni, ewidencja druk6w Scislego zarachowania.

2.

Do zadari Referatu Nadzoru Przewoz6w i Infrastruktury Prrystankowej naleiy:
1) inicjowanie, koordynowanie i kontrola prac zwi4zanych z wdra2aniem, realizacjq oraz

aktualizacjq polityki transportowej, organizacjq

i

rozwojem miejskiego transportu

zbiorowego;

2)
3)
4)

5)

przygotowlrvanie czg6ci merytorycznej um6w na usfugi mviqzane z funkcjonowaniem
miej skiego transportu zbiorowego;
formulowanie wymagari jakoSciowych oraz prowadzenie dzialai marketingowych
w zakresie Swiadczenia uslug i program6w poprawy jako6ci komunikacji;
opracow)'wanie zalohen wsp6lpracy z gminami objgtymi miejskim transportem zbiorowym
organizowanym przez Gming Biatystok, w szczeg6lno6ci w zakresie polityki taryfowej,
doplat, przebiegu tras linii komunikacyjnych i liczby wozokilometr6w oraz infrastruktury
przystankowej;
wsp6ldzialanie z jednostkami krajowymi komunikacji miejskiej, a w szczeg6lnoSci zlzb4
Gospodarcz4 Komunikacj i Miej skiej ;
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6)

prowadzenie spraw mtri4zanych z analizq, ruchu i kontrol4 jako6ci uslug przewozowych
Swiadczonych przez przewoinik6w, w lym analiza danych w zakresie punktualnoSci

kursowania autobus6w i w prrypadku powtarzaj4cych sig nieprawidlowoSci analiza
przyczyn;
7) rozliczanie Sp6lek przewozowych z realizacji um6w:
a) kontrola wykonania kurs6w zgodnie z planem,
b) w uzasadnionych pr4,padkach usprawiedliwianie opoiniefi i pr4rspieszef autobus6w
w stosunku do rozkladu,
c) opracowywanie wynik6w kontroli w zakresie jako6ci Swiadczonych ustug,
d) sprawdzanie pod wzglgdem merytorycznym faktur za Swiadczone uslugi, naliczanie kar
umownych za niewlaSciwe Swiadczenie usfug;
8) nadzor nad spelnianiem przez przewofnik6w standard6w wyposazenia, kolorystyki
i oznakowania autobus6w obsluguj 4cych linie komunikacyjne;
9) kontrola uzupelniaj4ca system: ,,Analizaw zakresie realizacji i jakoSci usfug przewozowych
w terenie";
10) uzgadni anie zasad korzystania z przystankow zlokalizowanych na terenie Miasta;
11) wydawanie opinii - w formie postanowiefl - w sprawie regularnych przewoz6w os6b
w krajowym transporcie drogowym na terenie Miasta;
12) wydawanie zaiwiadczefi na wykonywanie przewoz6w w publicznym transporcie
zbiorowym;
13) analiza istniej4cej sieci komunikacji miejskiej, ustalanie potrzeb tworzenia nowych lub
zmiany przebiegu istniej4cych linii komunikacyjnych z uwzglgdnieniem plan6w rozwoju
przestrzennego miasta i sieci dr6g;
14) opiniowanie projekt6w drogowych i inwestycyjnych w zwiqzku z funkcjonowaniem
komunikacj i publicznej ;
15) wnioskowanie o uwzglgdnienie w pracach projektowo-urbanistycznych lokalizacji pgtli
nawrotowych, przystank6w, zatok i innych obiekt6w poprawiaj4cych dostgpno66 uslug
przewozowych oraz wskazywanie warunk6w technicznych i potrzeb w zakresie
wprowadzania priorytet6w dla komunikacj i miej skiej ;
16) projektowanie, wykonanie, modernizacja rozklad6w jazdy oraz sprawdzanie zasadnoSci
poc zyn i onych zm ian, opracowywan i e tras zastgpczy ch1,
17) analiza potrzeb przewozorych zgtoszonychprzez osoby fizyczne i prawne oraz wsp6lpraca
zprzewoinikami w zakresie budowania rozkladow jazdy;
l8) planowanie niezbgdnych przedsigwzig6 i Srodk6w sluZ4cych optymalizacji podazy usfug
przewozowych na poszczeg6lnych liniach komunikacyjnych, ustalanie standard6w obsfugi
w zakresie czgstotliwo6ci i struktury taboru, prognozowanie zapotrzebowania na tabor;
19) informowanie spoleczeristwa o stalych i dorainych zmianach w funkcjonowaniu
komunikacjipoprzez Srodki masowego przekazu, przygotowanie material6w do publikacji
na stronie internetowej, opracowanie elektronicznych rozklad6w jazdy dlakierowc6w oraz
ich drukowanie;
20) tworzenie komputerowych baz danych rozklad6w, tras i linii komunikacyjnych,
przystank6w komunikacyjnych oraz danych do systemu analizy punktualno5ci
i rozliczania umowy;
2l) zlecanie przygotowania wniosk6w o lokalizacje przystank6w z zachowaniem zasad
inzynierii ruchu;
22) utrrymanie i rozw6j infrastruktury przystankowej, a w szczeg6lno6ci:
a) prowadzenie komputerowej ewidencji wyposaZenia prrystank6w zbiorowego transportu
miejskiego,
b) planowanie posadowienia wiat, lawek dla pasaZer6w oraztablic informacyjnych,
c) prowadzenie postgpowafl celem zakupienia i posadowienia nowych wiat lqcznie ze
stosownymi uzgodnieniami,
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d)

sporz4dzanie dokument6w wprowadzaj4cych na stan i zdejmuj4cych ze stanu elementy
infrastruktury przystankowej,
e) bieZ4ca aktualizacja oznakowania przystank6w, uzupelnianie informacji dla pasa2er6w
or az prry stankowych r ozkladow j azdy,
f) sporz1dzanie dokumentacji dla Policji w przypadku akt6w wandalizmu na przystankach;
23) ustawianie i likwidowanie przystank6w tymczasowych;
24) sprawdzanie i weryfikacja faktur pod k4tem zgodnoSci z zawart4 umow4 oraz ich
przechowyrvanie;

25) przygotowywanie opisu przedmiotu zam6wienia do postgpowanprzetargowych w zakresie
prowadzonych zadafi.

3.

Do zadaf Referatu Obslugi Pasaiera i Techniki naleiy:

1) inicjowanie nowoczesnych technologii w zakresie przewoz6w i infrastruktury
komun ikacyj nej i te stowanie nowych r oz-tv iyai techno lo gic zny ch;
2) administrowanie, eksploatacja, konserwacja i zlecanie napraw systemu elektronicznej
kontroli ruchu autobus6w LASON, elektronicmego systemu pomiaru

potok6w

pasaZerskich, analiza wynik6w, nadzor nad funkcjonowaniem elektronicznego systemu
informacj i pasa2erskiej ;
administrowanie i eksploatacja wzqdzefi i system6w informatycznych zwi1zanych
z systemem biletowym, w szczeg6lnoSci biletu elektronicznego i platno6ci mobilnych,
obsfuga reklamacj i, a w szczeg6lno5ci:
a) rozpatrywanie reklamacji skladanychprzez pasa2er6w, punkty sprzedairy bilet6w oraz
punkty doladowari elektronicznej portmonetki dotycz4cych sprzedairy bilet6w
elektronicznych,
b) rozpatrywanie reklamacji dotycz4cych pobrania niewla6ciwej oplaty z e-portmon etki za
przejazd autobusem komunikacj i mi ej skiej,
c) rczpatrywanie reklamacji dotycz1cych zakupu biletu w serwisie internetowym,
d) rozpatrywanie i obsluga wniosk6w dotycz1cych przeniesienia na duplikat karry
miej skiej Srodk6w zgr omadzonych na e-portmonetce,
e) udzielanie informacji dotycz4cych posiadanych danych osobowych na potrzeby Policji;
4) inicjowanie i koordynacja przedsigwzigd shfi4cych integracji system6w informatycznych
wykorzystywanych przez miej ski transport publiczny;
5) obsfuga strony internetowej, publikacja informacji i komunikat6w;
6) opracow)'v/anie cennik6w i obwieszczei o uprawnieniach do ulg, regulamin6w przewoztJ,
material6w informacyj nych z zakresu zadah referatu;
7) realizacja zadafi zvviqzanych z nadzoremnad systemem BiKeR;
8) formulowanie specyfikacji, wymagari jako6ciowych, eksploatacyjnych i technicznych:
autobus6w, pojazd6w, sprzgtu technicznego, infrastruktury niezbgdnej do obslugi
komunikacji miejskiej oraz system6w informatycznych u2ltkowanych w ramach
B ialostockiej Komunikacj i Miej skiej ;
9) nadz6r nad wprowadzaniem do eksploatacji autobus6w, sprzgtu technicznego, wyposazenia
oraz system6w informaty czny ch;
10) wydawanie dokument6w uprawniaj4cych do bezplatnychprzejazd6w dzieciom imlodzieiry
okresowo korzystaj4cym z grupowego wypoczynku letniego i zimowego w Biatymstoku;
1 1) obstuga wniosk6w pasa2er6w o wydanie imiennej Bialostockiej Karty Miejskiej;
12) przyznawanie i aktualizacja przysluguj4cych uprawnieri do przejazd6w bezplatnych,
ulgowych oraz bilet6w specjalnych na imiennych bialostockich kartach miejskich;
13) przygotowanie czg6ci merytorycznej um6w w zakresie technicznych zasad i warunk6w
dystrybucji i sprzedairy bilet6w oraz mer5rtoryczny nadz6r nad ich realizacjq;
14) realizacjazadafizwiyanych z programem Bialostocka Karta DuZej Rodziny;

3)
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l5) realizacj a zadafi rwi1zanych zrz1dowym programem Karta Du2ej Rodziny;
16) przyjmowanie wniosk6w i wydawanie Karty Seniora;
17) sprawdzanie i weryfikacja faktur pod k4tem zgodnoSci z zawart4 umow4 oraz ich
przechowywanie;
18) prrygotowywanie opisu przedmiotu zam6wienia do postgpowaiprzetargowych w zakresie
prowadzonych zadah.

4.

Do zadari Referatu Kontroli Biletowej naleiy:
l) organizowanie i prowadzenie kontroli posiadania odpowiednich dokument6w przewozu
(bilet6w i dokument6w uprawniaj4cych do przejazd6wbezplatnych i ulgowych);
2) nakladanie oplat dodatkowych zanaruszanie obowipuj4cych taryf przewozorych, zgodnie
z postanowieniami wlaSciwej uchwaly Rady Miasta Biatystok;
prowadzenie
spraw dotycz4cych naruszef taryfy przewozowej, w tym ich weryfikacja
3)
i ewidencjonowanie, zabezpieczanie nagrari z monitoringu wizyjnego w autobusach;
4) organizowanie i prowadzenie kontroli jako6ci Swiadczonych przez przewozrik6w usfug
przewozowych, wnioskowanie o nalo2enie kar w przypadku stwierdzenia nieprawidlowoSci;
5) udzialw badaniach napelnienia autobus6w, struktury bilet6w or.LZ uprawnieri do ulg;

6)

kontrola stanu technicznego

i

estetyki infrastruktury przystankowej, tras

i

linii

komunikacyjnych;

7) kontrola

autobus6w komunikacji miejskiej

w

zakresie punktualno5ci, estetyki

i wyposazenia;

8)

kontrola bilet6w oraz realizacji ustug przewozowych Swiadczonych na rzecz os6b

niepelnosprawnych;
9) zbieranie i przygotowywanie danych dotycz4cych przeprowadzonych kontroli;
l0)podejmowanie dziaNahnarzecz poprawy poziomu porz4dku ibezpieczehstwa przewozu
pasa2er6w i wsp6lpraca w tym zakresie z Policj4, Straz4 Miejsk4 orazftm4ochroniarsk4;
1l) koordynacja dzialafi stuZb w prrypadku zamknigcia ulic i zmiany organizacji ruchu
w zwi1zkrt z wypadkiem drogowym, imprez4 okolicznoSciow4 oraz organizowanie tras
zastgpczych;,

12) udzielanie informacji w sprawach funkcjonowania komunikacji
poSrednictwem infolinii;
13) sprawdzanie

i

weryfikacja faktur pod k4tem zgodno6ci

z

miejskiej, m.in.

za

zawart4 umow4 oraz ich

przechowywanie;
14) przygotowyaranie opisu przedmiotu zam6wienia do postgpowaf przetargowych w zakresie
prowadzonych zadafi.

5.

Do zadarfl Referatu Przewozu Os6b Niepelnosprawnych naleiy:

)
2)
3)
I

4)

or ganizacja

i rcalizacja

przewozu os6b niepelnosprawnych;

opracowywan i e proj ekt6w taryfr przewozowej os6b niepetnosprawnych;

dystrybucja bilet6w abonamentowych

i

w

jednorazowych

niepelnosprawnych;
opracowywanie comiesigcmych raport6w z koszt6w utrzymania

i

przewozie

eksploatacji pojazd6w

sfuZ4cych do przewozu os6b niepelnosprawnych;
prowadzenie i aktualizacjabazy danych przewoZonych os6b niepelnosprawnych;
prowadzenie harmonogramu przewozu os6b niepelnosprawnych (ksipka zgloszeit);

5)
6)
) przyj mowan ie zam6wieri na przew 6z os6b n iepetnosprawnych;
8) prowadzenie dokumentacji przewoz6w;
9) prowadzenie i rozliczanie kart pracy kierowc6w;
7
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os6b

lO) rozliczanie przewoz6w os6b niepelnosprawnych, w tym opisywanie faktur umo2liwiaj4ce
prowadzenie odrgbnej analityki koszt6w tych przewoz6w;
1l) kontrola wykonywania budZetu;
12) sprawdzanie i weryfikacja faktur pod k4tem zgodnoSci z zawart4 umow4 oraz ich
przechowywanie;
13) przygotowywanie opisu przedmiotu zam6wienia do postgpowari.przetargowych w zakresie
prowadzonych zadah.

6.

Do zadarf, Samodzielnego Stanowiska Pracy ds. Organizacyjno-Kancelaryjnych naleiy:
I ) prowadzenie sekretariatu Zarzqdu Bialostockiej Komunikacj i Miej skiej ;
2) prowadzenie rejestru pism wplywaj4cych i wyptywaj4cych;
3) wysylanie i odbi6r -przynoszenie korespondencji, obsluga konta poczty elektronicznej;
4) prowadzenie spraw kadrowych i organizacyjnych w BKM;

5) ewidencja wyposaZenia BKM;
6) kompleksowe opracowywanie

informacji prrygotowywanych przez poszczeg6lne referaty

BKM;

7) prowadzenie
8)

7.

rejestru kontroli zewngtrznych, rejestru uchwal
interpelacji, zapffafi radnych i posl6w;
prowadzenie ksiggi inwentarzowej.

i

zarzqdzefi oraz rejestru

Do zadari Referatu Windykacji NaleinoSci Przewozowych i Oplat Dodatkowych naleiy:
1) prowadzenie caloksztaltu spraw dotycz4cych stwierdzonych naruszeri taryfy przewozowej,
w tym:
a) przygotowywanie przeds4dowych wezwafl do zaplaty,
b) wnioskowanie o wszczgcie postgpowania sadowego,
c) wystgpowanie o wydanie tytul6w wykonawc4rch,
d) rozpatrywanie wniosk6w o umorzenie nale2noSci lub ich rozlo2enie do splaty w trybie
ratalnym;
2) prowadzenie innych czynno6ci w celu windykacji nale2no5ci oraz oplat dodatkowych
z

3)

guht

przew ozu os6b, zwierz 4t i baguhu;

rozpatrywanie indywidualnych pisemnych odwolari
naruszenie taryf przewozowych

4)
5)
6)

-

i reklamacji od nalo2onych

oplat za

postgpowanie wyja6niaj4ce;

powiadamianie organ6w Scigania o popehrieniu wykroczenia w zakresie dot. komunikacji
zbiorowej;
opracowywanie kwartalnych, p6hocznych i rocznych informacji w zakresie nalo2onych
oplat dodatkowych oraz prowadzenie windykacj i ;
sprawdzanie i weryfikacja faktur pod k4tem zgodnoSci z zawartq umow? oraz ich
przechowyrvanie;

7) pr4rgotowywanie

opisu przedmiotu zam6wienia
w zakresie prowadzonych zadah.

StronaT z7

do

postgpowari przetargowych

