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Umowa Nr …./2018 

 

zawarta w trybie oferty w postępowaniu prowadzonym z godnie  z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.15797 z późn. zm.) 

 na świadczenie usług usuwania, przemieszczania, holowania pojazdów i umieszczania pojazdów na 

parkingu strzeżonym zgodnie z art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu 

drogowym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1260 z późn. zm.) 

zawartą w dniu …………………………. 

pomiędzy: 

Powiatem Pińczowskim ul. Zacisze 5, 28-400 Pińczów, zwanym „Zamawiającym” reprezentowanym 

przez: 

1. Pan Zbigniew Kierkowski – Przewodniczący Zarządu Powiatu Pińczowskiego 

2. Pan Ryszard Barna  – Z-ca Przewodniczącego Zarządu Powiatu Pińczowskiego 

a 

…………………………………………………………………………………………………. ,  

NIP …………… 

reprezentowanym przez: 

      ………………………………………… zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” 

I Oświadczenie stron 

Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał 

techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do prawidłowej realizacji umowy. 

II Przedmiot umowy 

§ 1 

 Zamawiający udziela zamówienia publicznego na świadczenie usług usuwania, 

przemieszczania, holowania i przechowywania pojazdów na podstawie dyspozycji usunięcia 

pojazdu wydanej przez upoważniony  podmiot. 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług określonych w § 1  umowy 

całodobowo na zasadach odpłatności tj. wg stawek określonych w ofercie z dnia ……………. 

(załącznik nr 1). 

2. Ceny nie mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia z miejsca zdarzenia i przechowywania na 

parkingu strzeżonym pojazdu oraz jego elementów. W zakres usługi przewozu, holowania, 

parkowania pojazdu wchodzi: 

 przyjęcie zlecenia od pomiotu wydającego dyspozycję usunięcia pojazdu 
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 dojazd do wskazanego przez upoważnioną osobę wydającą dyspozycję usunięcia 

pojazdu miejsca przebywania pojazdu w czasie nie dłuższym niż 1 godzina 

 przygotowanie pojazdu lub pojazdu i jego elementów do załadunku (wszelkie prace 

towarzyszące przygotowaniu pojazdu do transportu) 

 załadunek pojazdu (części pojazdu) na zestaw holujący 

 uporządkowanie miejsca zdarzenia z odpadków szkła, metalu i innych odpadków nie 

wymagających użycia specjalistycznego miejsca i materiałów 

 dojazd z pojazdem transportowanym na wyznaczony parking strzeżony 

 rozładunek i parkowanie pojazdu na parking Wykonawcy 

 Usunięcie pojazdu z drogi i umieszczenie  go na parkingu strzeżonym musi nastąpić  

nie później niż w ciągu 3 godzin od otrzymania dyspozycji 

 przechowywanie w zabezpieczonym pomieszczeniu wyposażenia pojazdu, części lub 

innych elementów zabezpieczonego pojazdu, które zostały oddzielone od pojazdu  

i mogłyby ulec zniszczeniu lub zaginięciu w miejscu do przechowywania pojazdów 

 wydanie pojazdu z parkingu osobie uprawnionej po okazaniu stosownych 

dokumentów 

4. Do przedmiotu zamówienia zaliczana jest usługa związana z odstępstwem od usunięcia 

pojazdu. 

Zakres czynności, które wchodzą w usługę: 

 dojazd do miejsca zdarzenia – odstąpienie od wykonania usługi. 

5. Strony przyjmują, że rozliczenie za przedmiot umowy będzie się odbywało fakturami 

wystawionymi w okresach miesięcznych (zawsze do 10 dnia miesiąca za miesiąc ubiegły,  

z uwzględnieniem cen jednostkowych za poszczególne rodzaje usunięcia i 

przechowywania pojazdów wskazanych w ofercie) i będzie dotyczyć pojazdów usuniętych 

i przechowywanych ( w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym). 

6. Zapłata za fakturę wystawiona na Starostwo Powiatowe w Pińczowie NIP 662-151-42-

24 ul. Zacisze 5, 28-400 Pińczów będzie dokonywana przelewem z konta 

Zamawiającego na konto bankowe Wykonawcy wskazane w fakturze, w terminie 21 dni 

od daty otrzymania faktury wraz z kompletem dokumentów § 2 pkt.8 i 9.  

7. Oferta określona w ust. 1 stanowi integralną część niniejszej umowy. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do: 

 powiadomienia Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego  

w Pińczowie oraz podmiotu, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu, nie później 
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niż trzeciego dnia, od upływu 3 miesięcy od umieszczenia na parkingu pojazdu 

usuniętego na podstawie art. 130a Prawo o ruchu drogowym, 

 przedstawienia w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego  

w Pińczowie do 10 dnia każdego miesiąca informacji o usuniętych pojazdach  

i umieszczonych na parkingu, w podziale na tryb usunięcia, zawierający datę 

umieszczenia, markę pojazdu, numer rejestracyjny, datę odbioru przez właściciela. 

9. Faktury powinny zawierać dane identyfikacyjne pojazdu, którego dotyczy faktura tj.: 

np. numer zlecenia, typ pojazdu, jego markę, numer rejestracyjny, a jeśli go brak to numer 

nadwozia 

§ 3 

1. Maksymalna wartość usługi została określona w planie finansowym jednostki w zakresie 

usuwania, przechowywania pojazdów lub ich części i wynosi ……………………… zł brutto,  

w tym podatek VAT 23%. Po przekroczeniu w/w kwoty umowa ulega rozwiązaniu.   

2. Ceny jednostkowe na świadczenie usługi holowania, przemieszczania pojazdów lub ich 

części zawiera Załącznik Nr 1 umowy dotyczącej oferty na świadczone usługi. Wykonawca 

jest zobowiązany do rozliczania w/w usługi według cen jednostkowych za faktycznie zlecone  

i wykonane usługi.  

3. Strony ustalają, że wykonawca może maksymalnie obciążyć zamawiającego za trzy 

miesiące przechowywania pojazdu. 

Powyżej tego okresu pojazd do czasu przepadku na rzecz powiatu będzie przechowywany 

bezpłatnie. 

4. Dopuszcza się wartość umowy niższą niż określona w ust 1 niniejszego paragrafu.  

5. Określone w Załączniku nr 1 ilości i typy usuwanych z drogi pojazdów mogą ulec zmianie 

pod warunkiem, że całkowita wartość nie przekroczy kwoty określonej w punkcie 1. 

§ 4 

1. Niniejsza umowa wyłącza odpowiedzialność Zamawiającego za szkody wynikłe  

w pojazdach przemieszczanych, którą to odpowiedzialność przejmuje w całości Wykonawca 

bez względu na rodzaj posiadanego ubezpieczenia. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do okazywania Zamawiającemu w czasie obowiązywania 

niniejszej umowy aktualnej umowy ubezpieczenia oraz do niezwłocznego informowania 

Zamawiającego o wszelkich zmianach dotyczących jego statusu prawnego i o prawnych 

ograniczeniach w kontynuowaniu działalności w zakresie świadczonych usług.  

§ 5 

1. Zamawiającemu przysługują od Wykonawcy następujące kary umowne: 
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a)  w przypadku wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy lub  odstąpienia od umowy przez Zmawiającego z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy,  Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia 

Zamawiającemu kary umownej w wysokości 20%  wartości brutto zamówienia 

określonej w § 3 ust 1 umowy.  

b) W przypadku opóźnienia w przybyciu  na miejsce zdarzenia  lub opóźnienia w 

zakresie usunięcia pojazdu liczonych  od chwili powiadomienia Zamawiający może 

obciążyć Wykonawcę karą  umowną w wysokości 1% wartości brutto zamówienia za 

każdą zakończoną godzinę opóźnienia    

2. W razie gdy wysokość szkody przekracza wysokość kary umownej Zamawiający zastrzega 

sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości faktycznie 

poniesionej szkody.  

2. Wykonawca ma prawo obciążyć Zamawiającego ustawowymi odsetkami w przypadku 

nieterminowej realizacji płatności wynikających z umowy. 

§6 

1. Podstawą wykonania usługi będzie dyspozycja usunięcia pojazdu w trybie określonym 

Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 

roku (Dz. U. z 2011 r., Nr 143, poz. 846 z późn. zm.).  

2. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego przemieszczania pojazdu do miejsca 

przechowywania wskazanego w dyspozycji usunięcia tj. na parking strzeżony. 

§7  

1. Wykonawca wystawia właścicielowi pojazdu zaświadczenie o dacie usunięcia pojazdu  

z drogi i liczbie dni parkowania na parkingu strzeżonym, na podstawie którego Zamawiający 

nalicza opłatę. 

2. Podstawą do odbioru pojazdu z parkingu stanowi dowód uiszczenia opłaty za jego 

usunięcie i parkowanie, przedłoży w jednostce prowadzącej parking strzeżony. 

3. Pojazd z parkingu odbiera osoba wskazana w zezwoleniu lub właściciel (posiadacz) 

wskazany w dowodzie rejestracyjnym (pozwoleniu czasowym) pojazdu lub w pokwitowaniu 

za zatrzymany dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe.  

4. Zamawiający po uregulowaniu kosztów holowania i przechowywania pojazdu, może  

w dowolnym czasie odebrać pojazd z parkingu prowadzonego przez Wykonawcę i umieścić 

go na własnym parkingu strzeżonym. 

§ 8 

1. Umowa obowiązuje od dnia zawarcia do dnia 31.08.2021 r.   
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2.Umowa może być wypowiedziana przez Zamawiającego w trybie natychmiastowym,  

w przypadkach: 

a) nie wywiązania się lub niewłaściwego  wywiązywania się ze zobowiązań niniejszej 

umowy – przez co rozumie się np. niewykonanie dyspozycji złożonej przez 

uprawniony organ   

b) utraty przez Wykonawcę licencji, umowy ubezpieczenia, likwidacji Wykonawcy,  

lub  zaistnienia po stronie Wykonawcy przesłanek określonych w art. 24 ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. 

4. Umowę rozwiązuje się z chwilą upływu jej ważności lub wcześniej, jeśli zostaną 

wykorzystane środki finansowe przeznaczone na jej realizację. 

5. Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone osobom trzecim w skutek nie 

wywiązywania się lub nienależytego wywiązywania się z realizacji niniejszej umowy. 

§9 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

   § 10 

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie 

mają przepisy Kodeksu Cywilnego.  

§ 11 

Spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu umowy, strony poddają właściwości 

sądów powszechnych właściwych dla siedziby płatnika tj. Starostwa Powiatowego  

w Pińczowie. 

                                                               § 12 

Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: 

1 egzemplarz Starostwo Powiatowe w Pińczowie 

2 egzemplarz Wykonawca 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                             WYKONAWCA 

 

 

........................................                                                                                       ………………………………………. 

                                                                                              (pieczęć Wykonawcy) 

 


