UMOWA Nr ………..
zawarta w dniu ………………………2020 r.
na świadczenie usług usuwania, przemieszczania i holowania pojazdów zgodnie z art. 130a
Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 110 ) pomiędzy:
Powiatem Prudnickim, ul. Kościuszki 76, 48 - 200 Prudnik,
NIP……………………………. Regon……………………………..
reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach:
1. Radosław Roszkowski – Starosta Prudnicki
2. Janusz Siano - Wicestarosta
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu …………………………………..
zwanego w treści umowy Zamawiającym
a ………………………………………………………………………………………………..
Reprezentowanym przez:……………………………………………………………………….
zwanym dalej Wykonawcą

§1
1. Zamawiający udziela zamówienia publicznego na świadczenie usług usuwania,
przemieszczania, holowania i przechowywania pojazdów na podstawie dyspozycji usunięcia
pojazdu wydanej przez uprawniony podmiot, zgodnie z art. 130a ustawy Prawo o ruchu
drogowym.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał
techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do prawidłowej realizacji umowy.
1.
2.
3.

4.

§2
Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług określonych w § 1 ust. 1 umowy
całodobowo na zasadach odpłatności, tj. wg stawek określonych w ofercie z dnia
…………….2020 r. (załącznik nr 1 do umowy).
Ceny jednostkowe netto określone w ofercie z dnia ……………. 2020 r. pozostaną
niezmienione przez cały okres obowiązywania umowy.
W przypadku ustawowej zmiany stawki wysokości podatku VAT, stawka podatku VAT,
o której mowa w § 3 ust. 1 zostanie zmieniona na aktualnie obowiązującą,
a wynagrodzenie brutto Wykonawcy odpowiednio dostosowane.
Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia z miejsca zdarzenia i przechowywania na
parkingu strzeżonym pojazdu oraz jego elementów. W zakres usługi przewozu, holowania,
przechowywania pojazdu wchodzi:

1) dojazd do miejsca zdarzenia – do 90 minut od powiadomienia;
2) załadunek, rozładunek oraz inne czynności związane z załadunkiem i wyładunkiem
pojazdu;
3) uprzątnięcie miejsca zdarzenia;
4) holowanie, przewóz pojazdu na parking Wykonawcy;
5) zabezpieczenie pojazdu od chwili przekazania pojazdu przez Policję lub inny
uprawniony podmiot, należy wykonać dokumentację fotograficzna pojazdu;
6) umożliwienie osobom upoważnionym dokonywania oględzin na terenie parkingu
zabezpieczonego pojazdu;
7) przechowywanie w zabezpieczonym pomieszczeniu wyposażenia pojazdu, części
lub innych elementów zabezpieczonego pojazdu, które zostały oddzielone od
pojazdu i mogły by ulec zniszczeniu lub utracie;
8) przechowywanie pojazdu w taki sposób by warunki atmosferyczne nie miały
bezpośredniego wpływu na jego przechowywanie;
9) informowanie użytkownika usuniętego pojazdu o warunkach jego przechowywania
i odbioru (poprzez wręczenie ulotki informacyjnej);
10) niezwłoczne (po wykonaniu usługi) powiadomienie faksem lub pocztą
elektroniczną Starosty Prudnickiego o przyjęciu dyspozycji usunięcia pojazdu
z podaniem jego rodzaju, daty i godziny przyjęcia na parking oraz numeru
rejestracyjnego pojazdu, dopuszczalnej masy całkowitej, nr VIN, jak również
danych o użytkowniku pojazdu lub jego braku wraz z załączoną kserokopią
dyspozycji usunięcia pojazdu
11) w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu (art. 130a ust. 2a) niezwłoczne
powiadomienie Starosty Prudnickiego z podaniem danych jak na zasadach
zawartych w punkcie 10;
12) wydanie pojazdu właścicielowi lub osobie uprawnionej:
- w przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty należnej na rzecz Powiatu
Prudnickiego opłaty z tytułu usunięcia pojazdu z drogi i jego parkowania na
parkingu strzeżonym na podstawie pisemnej dyspozycji Zamawiającego
(zgody na wydanie pojazdu). Wzór dyspozycji stanowi załącznik nr 2 do
umowy.
- w przypadku dokonania opłaty w formie przelewu (dotyczy sytuacji odbioru
pojazdu poza godzinami pracy Starostwa Powiatowego w Prudniku) po
uprzednim uiszczeniu należnej opłaty na rzecz Powiatu Prudnickiego,
w postaci przelewu na konto Starostwa Powiatowego w Prudniku
nr………………………………………….zgodnie z naliczeniem opłat za
usuwanie i przechowywanie pojazdu na parkingu, sporządzonym przez
Wykonawcę na podstawie stawek wynikających z obowiązującej uchwały Rady
Powiatu w Prudniku, w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu
z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów
w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu,
- w przypadku braku zapłaty w dniu odbioru pojazdu po przyjęciu przez
Wykonawcę zobowiązania do uiszczenia opłaty za usunięcie i przechowywanie
pojazdu, zgodnie z naliczeniem opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdu
na parkingu, sporządzonym przez Wykonawcę na podstawie stawek
wynikających z obowiązującej uchwały Rady Powiatu w Prudniku, w sprawie
ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na
parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od
wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu. Wzór zobowiązania stanowi załącznik
nr 3 do umowy.

13) po odebraniu pojazdu przez właściciela lub osobę uprawnionej, Wykonawca
przesyła do Zamawiającego pokwitowanie odebrania pojazdu wraz z kopią
dyspozycji lub dowodu uiszczenia opłaty bądź zobowiązania do uiszczenia opłaty.
§3
1. Przewidywana wartość umowy wynosi do
zł brutto, w tym podatek VAT 23%.
2. Zamawiający może udzielić Wykonawcy zamówienia uzupełniającego w drodze aneksu
do niniejszej umowy, stanowiącego nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego
i polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia, które jest zgodne
z przedmiotem zamówienia podstawowego oraz było przewidziane w szacowaniu wartości
zamówienia podstawowego.
3. Ceny jednostkowe na świadczenie usługi usunięcia i przechowywania pojazdów lub ich
części zawiera oferta przedłożona przez Wykonawcę.
4. Ilość świadczonych usług dla poszczególnych rodzajów pojazdów w okresie obowiązywania
umowy może ulec zmianie w stosunku do ilości określonych w ofercie.
5. Wynagrodzenie Wykonawcy ustala się jako suma iloczynów cen jednostkowych, o których
mowa w ust. 3 i ilości wykonanych usług.
6. W przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia
spowodowało powstanie kosztów, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości 75%
oferowanej ceny jednostkowej za usunięcie pojazdu.
7. Strony przyjmują, że rozliczenie z tytułu świadczonych usług będą następowały na podstawie
faktur, wystawionych przez Wykonawcę po wykonaniu usługi na płatnika Zamawiającego,
w terminie 14 dni od dnia doręczenia faktury Zamawiającemu.
8. Wykonawca może przesłać za pośrednictwem platformy ustrukturyzowaną fakturę
elektroniczną oraz inne ustrukturyzowane dokumenty elektroniczne za pośrednictwem
platformy i wykonawca wyraża na to zgodę zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018r.
o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2191
ze zm.).
9. W przypadku przejęcia pojazdu przez Zamawiającego na własność rozliczenie
z Wykonawcą za usuniecie i przechowywanie pojazdu za okres od dnia usunięcia pojazdu
do ostatniego dnia przed datą wydania przez sąd postanowienia o przepadku pojazdu na
rzecz powiatu nastąpi po skutecznej egzekucji należności od osoby zobowiązanej.
10. Niniejsza umowa nie ma zastosowanie do pojazdów, w stosunku do których sąd wydał
postanowienie o ich przepadku na rzecz Zamawiającego, począwszy od dnia orzeczenia
przepadku, a zastosowanie mają przepisy ustawy o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji.
11. Zapłata za faktury będzie dokonywana przelewem z konta Zamawiającego na konto
bankowe Wykonawcy wskazane w fakturze.
12. Oferta Wykonawcy stanowi załącznik nr 1 do umowy i jest jej integralną częścią.
13. Faktury powinny zawierać dane identyfikacyjne pojazdu, którego dotyczy faktura, tj.: np.
numer zlecenia, rodzaj pojazdu, marka i model, numer rejestracyjny, numer nadwozia.
14. Załącznikiem do faktury powinno być pokwitowanie odebrania pojazdu z parkingu oraz
odpowiednio kopia dyspozycji, dowód uiszczenia opłaty, zobowiązanie do uiszczenia
opłaty.
§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 ubezpieczyć przez cały okres trwania umowy, od wszelkich
szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz
odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł. (sto tysięcy złotych).
3. 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. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi Wykonawca zobowiązuje
się do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 1 % wartości umowy brutto,
określonej w § 3 ust. 1 za każdy pojazd, którego dotyczy niewykonanie lub nienależyte
wykonanie usługi, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Za nienależyte wykonanie umowy uważa się w szczególności:
1) przekazanie pojazdu na parking inny niż w umowie;
2) niezabezpieczenie wszystkich części usuwanego pojazdu;
3) nieuprzątnięcie miejsca po usuniętym pojeździe;
4) czas oczekiwania na pomoc drogową powyżej 90 min. od chwili powiadomienia;
5) niedopełnienie wszelkich obowiązków związanych z usuwaniem pojazdów
przewożących materiały niebezpieczne,
6) odmowę wykonania jakiejkolwiek usługi składającej się na przedmiot niniejszej umowy.
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w razie odstąpienia od umowy przez
którąkolwiek ze stron wskutek okoliczności leżących po stronie Wykonawcy w wysokości
10 % wartości umowy brutto określonej w § 3 ust. 1 Umowy.
4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość
kary umownej na zasadach ogólnych.
5. W przypadku odmowy wykonania usługi przez Wykonawcę, Zamawiający zleca ją innemu
podmiotowi, a różnicą kosztów obciąża Wykonawcę, niezależnie od naliczenia kary o której
mowa w § 5 ust. 1 i ust. 2.
6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z przysługującego mu
wynagrodzenia.
7. W przypadku nieterminowej realizacji płatności wynikających z umowy Wykonawca ma
prawo obciążyć Zamawiającego ustawowymi odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

§6
1. Podstawą wykonania usługi będzie pisemna dyspozycja usunięcia pojazdu, wystawiona
przez uprawniony podmiot, zgodnie z zgodnie z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym.
2. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia pojazdu do miejsca
przechowywania wskazanego w ofercie.
3. Podstawą przejęcia pojazdu w miejsce jego przechowywania tj. na parkingu, będzie kopia
dyspozycji usunięcia pojazdu.
§7

1. Umowę zawarto na okres od dnia …………… 2020 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
2. W razie zaistnienia 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 w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości
o tych okolicznościach.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o następujących przypadkach:
1) braku ubezpieczenia, o którym mowa § 4 umowy;
2) nie przystąpienia do wykonywania usług stanowiących przedmiot umowy przez
Wykonawcę bez uzasadnionych przyczyn;
3) dwukrotnej odmowy wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu przez Wykonawcę;
4. Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu
wypowiedzenia dokonanym na koniec miesiąca kalendarzowego.
6. Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone osobom trzecim w skutek nie wywiązywania
się lub nienależytego wywiązywania się z realizacji niniejszej umowy.
§8
Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
§9
Wierzytelności wynikłe z realizacji niniejszej umowy nie podlegają cesji.
§ 10
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy będą mieć zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego i Prawa o ruchu drogowym.
§ 11
Spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu umowy, strony poddają właściwości sądów
powszechnych właściwych dla siedziby Zamawiającego.
§ 12
Umowa zostaje sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach:
1) 2 egz. – Zamawiający
2) 1 egz. – Wykonawca

……………………………………..
Zamawiający

………………………………
Wykonawca

