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Projekt umowy Nr ……….... /K/……….... 
 

 

 

               Zawarta w dniu …………………………………….. pomiędzy Powiatem Staszowskim z siedzibą  

w Staszowie, przy ul. Józefa Piłsudskiego 7, 28-200 Staszów, zwanym dalej w tekście 

Zamawiającym reprezentowanym przez: 

 

1. …………………….                                               - Starostę 

2. …………………….                                               - Wicestarostę 

z kontrasygnatą Skarbnika Powiatu     - …………………………………………………………………………… 

 

 

               a ………………………………….………………………………...., prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..………………………, 

mającą swą siedzibę w ……………………………………..………………….., przy ul. …………………………..…………………………..…….…… 

REGON: …………………; NIP: …………………………….., zwanym dalej w tekście Wykonawcą. 

 

 

               W wyniku przeprowadzonego postępowania na podstawie § 8 Regulaminu udzielania 

zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 

30 000 euro, w związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), Strony zawierają umowę, następującej treści: 

 

§ 1 

               Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace polegające na 

usuwaniu pojazdów z dróg Powiatu Staszowskiego oraz ich przechowywaniu na parkingu 

strzeżonym zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U.  

z 2020 r. poz. 110) na warunkach ustalonych w ofercie Wykonawcy oraz: 

1. Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia w zakresie usuwania pojazdów, stanowiącym 

Załącznik nr 1 do Zapytania cenowego, 

2. Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia w zakresie przechowywania pojazdów, 

stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania cenowego. 

 

§ 2  

               Termin wykonania przedmiotu umowy:   od ………………………..…………... do …………………………………….…… 

 

§ 3  

               Wykonawca w zakresie usuwania pojazdów zobowiązuje się: 
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1. Wykonać każdą dyspozycję usunięcia pojazdu z drogi (całodobowo przez 7 dni w tygodniu) 

wydaną przez uprawniony podmiot w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym. 

Dyspozycja może być wydana ustnie, w tym za pośrednictwem środków łączności. W takim 

przypadku dyspozycja wymaga niezwłocznego potwierdzenia w formie pisemnej. 

2. Weryfikować treść i prawidłowość wypełnienia dyspozycji usunięcia pojazdu. Dyspozycję 

usunięcia pojazdu wydaje uprawniony podmiot według wzoru zgodnego z aktualnie 

obowiązującymi przepisami prawa. Na dzień podpisania niniejszej umowy obowiązuje w tym 

zakresie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca  

2011 r. w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub 

porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej (t.j. Dz.U.  

z 2018 r. poz. 2285). 

3. Zapewnić przybycie na miejsce zdarzenia w maksymalnym czasie do 30 minut. 

4. Naliczać wysokość opłat za usunięcie pojazdu w wysokości określanej corocznie w uchwale 

Rady Powiatu Staszowskiego i o wysokości opłat informować właściciela pojazdu. 

5. Przedstawić w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Staszowie do  

5 dnia każdego miesiąca, wykaz pojazdów usuniętych w miesiącu poprzednim zawierający: 

nr i datę dyspozycji, datę  usunięcia, markę i rodzaj pojazdu oraz numer rejestracyjny. 

6. Umieszczać usunięte pojazdy na najbliższym parkingu wskazanym w formularzu oferty. 

7. Odstąpić od usunięcia pojazdu na polecenie podmiotu, który wydał dyspozycję usunięcia 

pojazdu, w przypadku ustania przyczyny jego usunięcia. 

8. Zabezpieczyć wyposażenie, części lub inne elementy, które zostały oddzielone od usuniętego 

pojazdu z wyjątkiem materiałów i towarów przewożonych przez usunięty pojazd. 

9. Przewieźć z parkingu strzeżonego prowadzonego przez dotychczasowego Wykonawcę, pojazdy 

usunięte z drogi przed dniem zawarcia umowy, co do których sąd nie wydał jeszcze 

postanowienia o przepadku pojazdu na rzecz powiatu, oraz które nie zostały odebrane przez 

właściciela, a nie upłynął jeszcze termin 3 miesięcy od dnia usunięcia. 

10. Świadczyć usługi pojazdami wymienionymi w pkt 5. Załącznika nr 1 do Zapytania cenowego - 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie usuwania pojazdów. 

 

§ 4 

               Wykonawca w zakresie przechowywania pojazdów zobowiązuje się: 

 

1. Wykonać każde zlecenie umieszczenia na parkingu pojazdu usuniętego w trybie art. 130a 

ustawy Prawo o ruchu drogowym. 

2. Weryfikować treść i prawidłowość wypełnienia dyspozycji usunięcia pojazdu. Dyspozycję 

usunięcia pojazdu wydaje uprawniony podmiot według wzoru zgodnego z aktualnie 

obowiązującymi przepisami prawa. Na dzień podpisania niniejszej umowy obowiązuje w tym 

zakresie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca  

2011 r. w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub 

porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej (t.j. Dz.U.  

z 2018 r. poz. 2285). 

3. Przechowywać na parkingu strzeżonym pojazdy usunięte z dróg na podstawie dyspozycji 

usunięcia pojazdu wydanej przez uprawnione podmioty. 
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4. Zabezpieczyć prawidłowe utrzymywanie pojazdów z uszkodzeniami. 

5. Przechowywać w zabezpieczonym pomieszczeniu wyposażenie pojazdu, jego części lub inne 

elementy zabezpieczonego pojazdu, które zostały oddzielone od pojazdu i mogłyby ulec 

zniszczeniu lub zaginięciu w miejscu przechowywania pojazdu. 

6. Przechowywać pojazdy na parkingach wskazanych w formularzu oferty, spełniających 

wymagania określone w pkt 5. Załącznika nr 2 do Zapytania cenowego - Szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia w zakresie przechowywania pojazdów. 

7. Przechowywać pojazdy nieodebrane przez właściciela lub osobę uprawnioną w terminie  

3 miesięcy od dnia jego usunięcia do czasu zakończenia postępowania sądowego w sprawie 

przepadku pojazdu na rzecz powiatu. 

8. Powiadomić Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Staszowie oraz 

podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu z drogi o nieodebraniu pojazdu z parkingu, 

nie później niż trzeciego dnia, od dnia upływu 3 miesięcy od umieszczenia pojazdu na parkingu. 

9. Przedstawić w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Staszowie do  

5 dnia każdego miesiąca, wykaz pojazdów umieszczonych na parkingu w miesiącu poprzednim 

zawierający: nr i datę dyspozycji, datę umieszczenia, markę i rodzaj pojazdu, numer 

rejestracyjny oraz datę odbioru pojazdu. 

10. Przechowywać pojazd na parkingu strzeżonym do czasu jego odbioru przez: 

a) właściciela/posiadacza wskazanego w dowodzie rejestracyjnym/pozwoleniu czasowym lub  

w pokwitowaniu za zatrzymany dowód rejestracyjny/pozwolenie czasowe, 

b) osobę upoważnioną przez właściciela, 

c) osobę wskazaną w zezwoleniu na odbiór pojazdu, wystawionym przez podmiot, który 

wydał dyspozycję usunięcia pojazdu (jeśli było wymagane). 

11. Wydać pojazd po okazaniu zezwolenia wydanego przez podmiot, który wydał dyspozycję 

usunięcia pojazdu. W przypadku odbioru pojazdu bez okazania dowodu uiszczenia opłaty  

z tytułu usunięcia i przechowywania pojazdu, spisać protokół wydania pojazdu z parkingu 

strzeżonego. 

12. Umożliwić odbiór przechowywanego pojazdu: 

a) w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godz. od 8:00 do 16:00, 

b) w soboty w godz. od 8:00 do 14:00. 

13. Umożliwić osobom upoważnionym do dokonywania oględzin pojazdu znajdującego się na 

parkingu.  

14. Naliczać wysokość opłat za przechowywanie pojazdu w wysokości określanej corocznie  

w uchwale Rady Powiatu Staszowskiego i o wysokości opłat informować właściciela pojazdu 

zgłaszającego się po jego odbiór. Doba przechowywania pojazdu rozpoczyna się z chwilą 

umieszczenia pojazdu na parkingu, a kończy po upływie 24 godzin. 

15. Po zakończeniu umowy na wykonywanie usługi, wydać wszystkie pojazdy nowemu Wykonawcy 

z którym podpisano umowę na przechowywanie pojazdów. 

 

§ 5  

1. Do kierowania pracami z ramienia Wykonawcy wyznacza się  ………………………………………………………….... 

2. Upoważniony pracownik Zamawiającego uprawniony jest w szczególności do: 

a) sprawowania nadzoru i przeprowadzenia kontroli w zakresie jakości i solidności 

świadczonych usług dotyczących usuwania pojazdów, przemieszczania pojazdów, ich 
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prawidłowego zabezpieczania, oraz przechowywania (w tym warunków techniczno-

organizacyjnych parkingu), 

b) kontroli następujących dokumentów: 

1) dowodów rejestracyjnych pojazdów, oraz polis obowiązkowego ubezpieczenia OC 

pojazdów, którymi wykonywane są usługi usuwania pojazdów, 

2) rejestru wykonanych zleceń usunięcia, przemieszczenia i przechowywania pojazdów, 

3) kopii rachunków za wykonane usługi. 

 

§  6  

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy stosując przy jego wykonywaniu 

przepisy prawa regulujące przedmiotową problematykę. 

2. Wykonawca podczas realizacji przedmiotu umowy ponosi pełną odpowiedzialność za 

szkody wyrządzone osobom trzecim. 

3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności cywilnoprawnej za uszkodzenie lub utratę 

pojazdu usuwanego z drogi w trakcie jego usuwania, przemieszczania i przechowywania. 

4. Wykonawca oświadcza, że posiada opłaconą polisę potwierdzającą, iż jest ubezpieczony 

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 

 

§ 7  

1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie kosztorysowe 

ustalone na podstawie ryczałtu jednostkowo - ilościowego. 

2. Łączne wynagrodzenie z tytułu wykonania umowy nie może przekroczyć kwoty brutto 

………………………………………… zł, słownie: …………………………….…………………………………..……………………………………………………………………………………………………….…………, 

określonej na podstawie oferty Wykonawcy. 

3. Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie ustalonych w ofercie Wykonawcy 

ryczałtowych cen jednostkowych, oraz: 

a) ilości usuniętych i odebranych z parkingu pojazdów, 

b) ilości dób przechowywania. 

4. Ceny jednostkowe netto i brutto za usunięcie (holowanie) pojazdu zgodnie z ofertą Wykonawcy 

wynoszą: 

a) rower lub motorower: netto  …………..……………….  zł, brutto ………..………………. zł, 

b) motocykl: netto ……………..………. zł, brutto ................................. zł, 

c) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t: netto ..................... zł, brutto ………………….……. zł, 

d) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t do 7,5t: netto ………. zł, brutto ................... zł, 

e) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5t do 16t: netto ………... zł, brutto …………. zł, 

f) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16t: netto ……….…….. zł, brutto ………………….… zł, 

g) pojazd przewożący materiały niebezpieczne: netto …………….….  zł, brutto ………..……………………….. zł. 

5. Ceny jednostkowe netto i brutto za jedną dobę przechowywania pojazdu usuniętego zgodnie  

z ofertą Wykonawcy wynoszą: 

a) rower lub motorower: netto  …………..……………….  zł, brutto ………..………………. zł, 

b) motocykl: netto ……………..………. zł, brutto ................................. zł, 

c) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t: netto ..................... zł, brutto ………………….……. zł, 

d) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t do 7,5t: netto ………. zł, brutto ................... zł, 
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e) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5t do 16t: netto ………... zł, brutto …………. zł, 

f) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16t: netto ……….…….. zł, brutto ………………….… zł, 

g) pojazd przewożący materiały niebezpieczne: netto …………….….  zł, brutto ………..……………………….. zł. 

6. Ilości jednostek przedmiarowych przyjęte w ofercie Wykonawcy dla poszczególnych 

rodzajów pojazdów mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, przy czym zmiany tego zakresu 

(ilości) nie mogą skutkować zwiększeniem kwoty wynagrodzenia ustalonej w ust. 2. 

7. Postanowienia ust. 4 i 5, wykluczają jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze. Wykonawca  

ma pełną świadomość, że przedmiot umowy realizuje na rzecz zaspokojenia potrzeb 

Zamawiającego w zakresie usuwania pojazdów oraz ich przechowywania. 

 

§ 8  

1. Rozliczenie za przedmiot umowy będzie się odbywało fakturami wystawionymi w okresach 

miesięcznych (zawsze do 5 dnia miesiąca za miesiąc ubiegły, z uwzględnieniem cen 

jednostkowych za poszczególne rodzaje usuniętych pojazdów wskazanych w ofercie)  

i będzie dotyczyć pojazdów usuniętych i odebranych z parkingu strzeżonego. 

2. Za pojazdy nieodebrane, koszt usunięcia pojazdu i jego przechowywania, zostanie uregulowany 

przez Zamawiającego po wyegzekwowaniu zapłaty od właściciela pojazdu.  

3. Koszty powstałe w wyniku odstąpienia od usunięcia pojazdu, będą regulowane przez 

Zamawiającego po wyegzekwowaniu zapłaty od właściciela pojazdu. 

4. Wykonawca będzie naliczał opłatę za usunięcie i przechowywanie pojazdu w wysokości 

określanej corocznie w uchwale Rady Powiatu Staszowskiego i o wysokości opłat informował 

właściciela pojazdu lub osobę upoważnioną do jego odbioru. 

5. Termin zapłaty faktur Wykonawcy będzie wynosić 30 dni od daty ich doręczenia wraz z wykazem 

pojazdów usuniętych, o którym mowa w § 3 ust. 5 umowy, oraz wykazem pojazdów 

umieszczonych na parkingu, o którym mowa w § 4 ust. 9 umowy. 

 

§ 9  

               Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne. 

Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) za nienależyte wykonanie umowy w wysokości 1.000 zł, tj. w szczególności za: 

1) przekroczenie czasu przybycia na miejsce zdarzenia powyżej 30 min od chwili 

powiadomienia z wyłączeniem uzasadnionych przypadków, 

2) za nieodebranie pojazdu, 

b) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę w wysokości 2% wynagrodzenia określonego  

w § 7 ust. 2 umowy, 

c) kary, o których mowa w lit. a), będą potrącane z wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 

2 umowy albo wpłacone przez Wykonawcę na konto wskazane przez Zamawiającego. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 
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§ 10 

1. Oprócz przypadków określonych w przepisach kodeksu cywilnego Zamawiającemu przysługuje 

prawo odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 

wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, zaś Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy 

Wykonawca powierzy wykonywanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego o utracie 

uprawnień do prowadzenia działalności, o wszelkich zmianach dotyczących jego statusu 

prawnego i o prawnych ograniczeniach w kontynuowaniu działalności w zakresie możliwości 

realizacji przedmiotu umowy. 

 

§ 11 

1. Zamawiający dopuszcza możliwości wprowadzania zmian w umowie w stosunku do treści 

oferty w następujących przypadkach: 

a) przedłużenia lub skrócenia terminu obowiązywania umowy, 

b) zmiany warunków płatności, 

c) zmiany podwykonawców oraz zakresu usług im powierzonych, 

d) zmiany stawki podatku VAT, 

e) zmiany wysokości wynagrodzenia w wyniku faktycznie wykonanych usług, tj. 

podsumowania ilości faktycznie wykonanych usług, 

f) zmiany potencjału technicznego przedstawionego w ofercie przetargowej, pod warunkiem, 

że zmiany te nie spowodują obniżenia jego parametrów oraz zaistnieje jedna  

z poniższych okoliczności: 

1) zmiana spowoduje poprawienie parametrów technicznych, 

2) zmiana wyniknie z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub 

zmiany obowiązujących przepisów. 

2. Warunkiem wprowadzenia zmian w umowie jest pisemne zwrócenie się o wyrażenie zgody 

jednej ze stron na dokonanie zmiany w umowie z podaniem uzasadnienia faktycznego oraz 

wyrażenie zgody drugiej strony. 

3. Wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej pod rygorem ich nieważności. 

 

§ 12 

              W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy 

ustawy Prawo o ruchu drogowym, właściwe przepisy Kodeksu cywilnego, zaś w sprawach 

procesowych przepisy kodeksu postępowania cywilnego oraz postanowienia szczegółowych opisów 

przedmiotu zamówienia w zakresie: usuwania pojazdów - Załącznik nr 1 do Zapytania cenowego, oraz 

przechowywania pojazdów - Załącznik nr 2 do Zapytania cenowego. 
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§ 13 

1. W przypadku powstania sporu w związku z niniejszą umową strony dążyć będą do ugodowego 

rozstrzygnięcia sporu, tj. w drodze negocjacji i porozumienia. 

2. W przypadku niemożności ugodowego rozstrzygnięcia sporu, sądem wyłącznie właściwym 

do rozpoznawania sporów powstałych w związku z niniejszą umową jest właściwy rzeczowo 

sąd powszechny. 

 

§ 14 

               Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących  egzemplarzach, dwa dla 

Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.  

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                      WYKONAWCA 

 

 


