Załącznik Nr 2 do ogłoszenia
o zamówieniu WPOR.272.80.2016

PROJEKT UMOWY
UMOWA NR WPOR.272. .2016
zawarta w dniu ...................... 2016 r. w Ząbkowicach Śl. pomiędzy Powiatem Ząbkowickim z siedzibą
57-200 Ząbkowice Śląskie ul. Sienkiewicza 11, NIP 887-16-29-254, Regon 890718403, zwanym dalej
Zamawiającym reprezentowanym przez:
1. ……………………………………………
2. ……………………………………………
przy kontrasygnacie
a
…………………………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez
…………………………………………………
w rezultacie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie zapytania
ofertowego o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro zostaje zawarta umowa
o następującej treści:
§1
1. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i uprawnienia oraz potencjał ekonomiczny
i techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do prawidłowej realizacji umowy.
2. Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność cywilno-prawną za usuwanie pojazdów
i przechowywanie pojazdów oraz ich części na parkingu strzeżonym w trakcie świadczenia usług.
§2
Zamawiający udziela zamówienia publicznego na świadczenie usług usuwania pojazdów z dróg Powiatu
Ząbkowickiego oraz prowadzenie parkingu strzeżonego na terenie Powiatu Ząbkowickiego lub powiatów
ościennych dla pojazdów usuniętych w przypadkach, o których mowa w ust.1 - 2 art. 130a ustawy Prawo
o ruchu drogowym.
§3
1. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług określonych w § 2 umowy całodobowo na zasadach
podanych poniżej według stawek określonych § 3 ust. 2-4.
2. Ceny jednostkowe za usuwanie pojazdów ustala się następująco :
1) rower lub motorower – ….. zł brutto
(słownie: ………..………)
2) motocykl – ……. zł brutto
(słownie: ………………..)
3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t – ….. zł brutto
(słownie:………………. )
4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5t do 7,5t – ….. zł brutto
(słownie: ………………)
5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej od 7,5t do 16t – ….. zł brutto
(słownie: ……………….)
6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16t – ……brutto
(słownie:………………. )
7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne – …..zł brutto
(słownie:………………. )
3. Ceny jednostkowe za przechowanie pojazdu na wyznaczonym parkingu ustala się, z zastrzeżeniem ust.
5, następująco :
1) rower lub motorower - ….zł brutto za każdą dobę przechowywania
(słownie: ………………)
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2) motocykl – ……. zł brutto za każdą dobę przechowywania
(słownie: ………………..)
3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t – ….. zł brutto za każdą dobę przechowywania
(słownie:………………. )
4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5t do 7,5t – …..zł brutto za każdą dobę
przechowywania(słownie:…………………… )
5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej od 7,5t do 16t – …..zł brutto za każdą dobę
przechowywania
(słownie:…………………………..)
6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16t. – …. zł brutto za każdą dobę
przechowywania
(słownie: …………………………)
7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne – ….. zł brutto za każdą dobę przechowywania
(słownie:…………………………. )
4. W trakcie prowadzenia postępowania przez Starostę o przepadek pojazdu, tj. od dnia usunięcia pojazdu
do protokolarnego przejęcia pojazdu przez organ egzekucyjny, Wykonawca przechowuje pojazd jako
dozorca i wynagrodzenie w tym przypadku za przechowywanie pojazdów nieodebranych przez
dotychczasowych właścicieli/użytkowników (obejmujące zwrot koniecznych wydatków związanych z
wykonywaniem dozoru oraz wynagrodzenie za dozór), biorąc pod uwagę treść art. 102 § 2 ustawy o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 599 z późn. zm.) strony ustalają w
wysokości 1/10 stawki wynikającej z postępowania ofertowego (za dobę przechowywania pojazdu):

5.
6.
7.

8.

1. rower lub motorower - ….zł brutto za każdą dobę przechowywania
(słownie: ………………)
2. motocykl – ……. zł brutto za każdą dobę przechowywania
(słownie: ………………..)
3. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t – ….. zł brutto za każdą dobę przechowywania
(słownie: ………………..)
4. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5t do 7,5t – …..zł brutto za każdą dobę
przechowywania (słownie: ………………..)
5. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej od 7,5t do 16t – …..zł brutto za każdą dobę
przechowywania (słownie:………………..)
6. pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16t. – …. zł brutto za każdą dobę przechowywania
(słownie: ……………….)
7. pojazd przewożący materiały niebezpieczne – ….. zł brutto za każdą dobę przechowywania
(słownie:…………………………)
Kwoty określone w ust. 2-4 zawierają wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w okresie
obowiązywania umowy i nie będą ulegały zmianie przez cały okres trwania umowy.
Maksymalna wartość umowy na dzień podpisania umowy wynosi ………. zł brutto (słownie: ……….).
Maksymalna wartość umowy może ulec zwiększeniu w sytuacji, gdy w okresie obowiązywania umowy
potrzeby Zamawiającego okażą się wyższe niż zakładane w momencie przeprowadzania postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego oraz Zamawiający będzie posiadał środki finansowe
zabezpieczone na ten cel.
Zwiększenie wartości zamówienia, o którym mowa w ust. 6 nie może przekroczyć kwoty określonej
w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
§4

1. Podstawą wykonywania usługi będzie pisemna dyspozycja usunięcia pojazdu, wystawiona przez
podmioty / osoby uprawnione zgodnie z art. 130a ust.4 oraz 129a ust.2w związku z art.129 ust.2 pkt. 10
ustawy Prawo o ruchu drogowym.
2. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia pojazdu do miejsca przechowywania
wskazanego w ofercie.
3. Miejscem przechowywania pojazdów jest parking strzeżony w ………………………………………….
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§5
Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia z miejsca zdarzenia i przechowywania na parkingu strzeżonym
pojazdu oraz jego elementów. W zakres usługi usunięcia i przechowywania pojazdu wchodzi:
1) dojazd do miejsca zdarzenia – do 60 minut od powiadomienia o dyspozycji usunięcia pojazdu,
2) w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Starostwo
Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich,
3) Wykonawca współdziała z podmiotami uprawnionymi do wydawania dyspozycji usunięcia
pojazdów z dróg (całodobowa łączność telefoniczna),
4) załadunek, rozładunek oraz inne czynności związane z załadunkiem i rozładunkiem pojazdu,
5) uprzątnięcie miejsca zdarzenia ze szkieł, metalu, płynów eksploatacyjnych i innych części pojazdu,
6) holowanie, przewóz pojazdu na parking Wykonawcy,
7) zabezpieczenie pojazdu od chwili przyjęcia dyspozycji przez Wykonawcę wydanej przez
uprawniony podmiot ,
8) umożliwienie osobom upoważnionym dokonywania oględzin na terenie parkingu zabezpieczonego
pojazdu,
9) zabezpieczenie pojazdu przed uszkodzeniem, zniszczeniem, kradzieżą, dewastacją,
10) przechowywanie w zabezpieczonym pomieszczeniu wyposażenia pojazdu, części lub innych
elementów zabezpieczonego pojazdu, które zostały oddzielone od pojazdu i mogłyby ulec
zniszczeniu lub utracie.
11) informowanie właściciela/osoby uprawnionej usuniętego pojazdu o warunkach jego
przechowywania i odbioru,
12) wydanie pojazdu z parkingu strzeżonego właścicielowi/osobie uprawnionej po uprzednim uiszczeniu
należnej opłaty na rzecz Powiatu Ząbkowickiego, potwierdzonej dowodem wpłaty oraz okazaniu
innego dokumentu wynikającego z przepisów powszechnie obowiązujących,
13) niezwłoczne dostarczenie do Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich informacji o
przyjęciu dyspozycji usunięcia pojazdu z podaniem jego numeru rejestracyjnego, rodzaju pojazdu,
marki, numer VIN/podwozia/nadwozia/ramy/dmc pojazdu/daty usunięcia z drogi/daty i godziny
przyjęcia na parking pojazdu jak również danych o właścicielu/użytkowniku pojazdu lub jego braku
wraz z kserokopią dyspozycji usunięcia,
14) niezwłoczne dostarczenie do Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich informacji o
pojazdach usuniętych z drogi i przechowywanych na parkingu strzeżonym, które zostały odebrane
przez właścicieli/osoby uprawnione z podaniem numeru rejestracyjnego pojazdu, rodzaju pojazdu,
marki, numer VIN/podwozia/nadwozia/ramy/dmc pojazdu/daty usunięcia z drogi/daty i godziny
przyjęcia na parking, liczby dób przechowywania pojazdu na parkingu, daty i godziny odbioru
pojazdu przez właściciela/osobę uprawnioną wraz z kserokopią dyspozycji usunięcia pojazdu oraz
innego dokumentu wynikającego z przepisów powszechnie obowiązujących,
15) dostarczenie do 7 dnia każdego miesiąca do Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich
wykazu pojazdów usuniętych z drogi i przechowywanych na parkingu strzeżonym w miesiącu
poprzednim. Wykaz powinien zawierać numer rejestracyjny pojazdu, rodzaj pojazdu, markę, numer
VIN/podwozia/nadwozia/ramy/dmc pojazdu/datę usunięcia z drogi/datę i godzinę przyjęcia na
parking.
16) w przypadku nieodebrania pojazdu z parkingu w terminie 3 miesięcy licząc od dnia usunięcia
Wykonawca jest zobowiązany nie później niż trzeciego dnia od dnia upływu tego terminu
powiadomić o tym fakcie Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śl.
17) Wykonawca prowadzi ewidencję dokumentacji związanej z usuwaniem i parkowaniem pojazdów i
przechowuje przez okres 5 lat dokumenty pojazdu wydanego związane z jego holowaniem,
przechowywaniem i wydaniem.
§6
1. Faktura zostanie zapłacona po uiszczeniu należnej opłaty przez właściciela/osobę uprawnioną w
terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury, przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane w
fakturze.
2. Faktury powinny zawierać dane identyfikacyjne, pojazdu którego dotyczy faktura, numer dyspozycji,
markę pojazdu wraz z załączoną kopią opłaty.
3. Faktury będą wystawiane odrębnie dla każdego pojazdu.
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4. Faktury będą wystawiane na Zamawiającego tj. Powiat Ząbkowicki w Ząbkowicach Śląskich
ul. H. Sienkiewicza 11, 57-200 Ząbkowice Śląskie.
5. Zapłata będzie dokonywana przelewem na rachunek Wykonawcy w banku …., nr konta …. .
6. W przypadku nieodebrania pojazdu przez właściciela/osobę uprawnioną zwrot kosztów i
wynagrodzenia z tytułu wykonanych czynności usunięcia z drogi, umieszczenia i przechowywania na
parkingu tego pojazdu nastąpi po przejęciu pojazdu na rzecz powiatu zgodnie z art. 102 ustawy o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
7. W razie odstąpienia od usunięcia pojazdu na polecenie podmiotu, który wydał dyspozycję usunięcia
pojazdu, jeżeli odstąpienie od decyzji spowodowało powstanie kosztów, Wykonawcy przysługiwać
będzie wynagrodzenie określone w uchwale Nr XXI/105/2016 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia
27 października 2016 r.
§ 7
1. Świadczone usługi będą wykonywane sukcesywnie według potrzeb. Zamawiający zapłaci Wykonawcy
wynagrodzenie za faktyczną ilość wykonanych usług.
2. Wynagrodzenie wykonawcy ustala się jako iloczyn cen jednostkowych, o których mowa w § 3 ust. 2-4
oraz ilości wykonywanych usług.
3. Oferta wykonawcy stanowi integralną część niniejszej umowy jako załącznik.
4. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania o wysokości opłat, które właściciel/osoba uprawniona
winna uiścić za usunięcie i przechowywanie pojazdu na parkingu strzeżonym w przypadkach
określonych w art. 130a ust. 1 - 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym.
§8
1. Niniejsza umowa wyłącza odpowiedzialność Zamawiającego za szkody wynikłe w pojazdach
usuwanych z dróg i przechowywanych, którą to odpowiedzialność przejmuje w całości Wykonawca bez
względu na rodzaj posiadanego ubezpieczenia.
2. Wykonawca zobowiązuje się ubezpieczyć przez cały okres trwania umowy, od wszelkich zdarzeń, za
które z uwagi na wykonywanie niniejszej umowy ponosi odpowiedzialność cywilną pod rygorem
odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.
3. Wykonawca oświadcza , że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na kwotę min. 50 000,00
zł w zakresie prowadzonej działalności na okres wykonywania przedmiotu umowy.
4. Odpowiedzialność cywilna Wykonawcy rozpoczyna się z chwilą przyjęcia dyspozycji usunięcia pojazdu
do wydania pojazdu właścicielowi/osobie uprawnionej.
5. 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, które będą
przeszkodą w realizacji niniejszej umowy.
§9
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się
do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 1,5% wartości maksymalnej umowy,
określonej w § 3 ust. 6. Za nienależyte wykonanie umowy uznaje się w szczególności:
a) odmowę wykonania dyspozycji usunięcia (przemieszczenia) pojazdu wydanej przez uprawniony
organ,
b) przekroczenie czasu dojazdu na miejsce zdarzenia z przyczyn zależnych od Wykonawcy,
c) przekazanie pojazdu na inny parking niż wskazany w umowie,
d) nieprawidłowe zabezpieczenie pojazdu w czasie transportu lub przechowywania na parkingu
powodujące utratę, uszkodzenie lub zwiększenie stopnia uszkodzenia pojazdu,
e) nieuzasadnioną zwlokę w wydaniu pojazdu z parkingu właścicielowi lub osobie uprawnionej,
f) nieuzasadnioną przerwę w całodobowym świadczeniu usług, z przyczyn zależnych od Wykonawcy.
2.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za odstąpienie od umowy z powodu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia o którym mowa w § 3 ust. 6 umowy.
3. W przypadku, gdy kara umowna nie odpowiada wysokości poniesionej szkody, zamawiający będzie
dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym.
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§ 10
1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
2. Jeżeli w dniu określonym jako ostatni dzień obowiązywania umowy na parkingu nadal przechowywane
są pojazdy pozostawione na parkingu w ramach niniejszej umowy, Wykonawca pozostawia je do
dalszego parkowania naliczając wynagrodzenie na zasadach określonych niniejszą umową, a w stosunku
do pojazdów, o których mowa w § 3 ust. 4 wynagrodzenie w tym postanowieniu określone. Z ilości
pojazdów znajdujących się na parkingu Zamawiający przy udziale Wykonawcy sporządza protokół,
który podpisany prze obie strony stanowi podstawę naliczania i wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy za
przechowywanie pojazdów. Termin sporządzenia protokołu ustala Zamawiający na dzień przypadający
w ciągu 14 dni od dnia wygaśnięcia umowy.
3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może
odstąpić od umowy z chwilą powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, o czym powiadomi
pisemnie Wykonawcę.
4. Umowa może być rozwiązana przez każdą stronę z 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia.
§ 11
Strony ustanawiają osoby upoważnione do kontaktów i nadzoru nad realizacją przedmiotu umowy:
1) Z ramienia Wykonawcy: ……………………………………..
2) Z ramienia Zamawiającego: ……………………………………
§ 12
Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§ 13
Wierzytelności wynikłe z realizacji niniejszej umowy nie podlegają cesji.
§ 14
1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu
cywilnego oraz odpowiednie przepisy prawa.
2. Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy strony rozstrzygać będą
polubownie.
3. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
4. Wykonawca ma obowiązek informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej firmy, a także
o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego.
§ 15
Integralną część niniejszej umowy stanowią:
1. Zapytanie ofertowe z dnia ……………………………….
2. Oferta Wykonawcy z dnia ……………………………….
§ 16
Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający

Wykonawca

5

