
Załącznik nr 4 do ogłoszenia

Wzór umowy

Zawarta w dniu ....................................... r. pomiędzy

Powiatem Kraśnickim, ul. Al. Niepodległości 20, 23-204 Kraśnik, NIP 715-17-16-935, Odbiorca
usług: Zarząd Dróg Powiatowych w Kraśniku, ul.  Szpitalna 2A, 23-204 Kraśnik, zwanym dalej
„Zamawiającym” reprezentowanym przez:

 ............................................. - Dyrektora ZDP w Kraśniku

a …………………………………………………………………………….................zwanym dalej 
„Wykonawcą” reprezentowanym przez :

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

Niniejsza umowa została zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) i w ramach art. 130a ust. 5f ustawy
z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.).

§l

Zamawiający  zleca,  a  Wykonawca  zobowiązuje  się  świadczyć  na  rzecz  Zamawiającego  usługę
polegającą na usuwaniu pojazdów z dróg znajdujących się na terenie Powiatu Kraśnickiego oraz
prowadzenie parkingu strzeżonego dla  usuwanych pojazdów  w przypadkach określonych w art.
130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990,
z późn. zm.).

§ 2

Integralną cześć składową niniejszej umowy stanowi oferta Wykonawcy.

§ 3

1. W ramach świadczenia usługi, o której mowa w § 1 Wykonawca zobowiązuje się wykonać każdą
dyspozycję usunięcia pojazdu z drogi położonej na terenie Powiatu Kraśnickiego w trybie art. 130a
ustawy Prawo o ruchu drogowym, całodobowo przez 7 dni w tygodniu, wydaną przez uprawniony
organ  z  zastrzeżeniem,  że  na  polecenie  organu,  który  wydał  dyspozycję  usunięcia  pojazdu,
w przypadku ustania przyczyny jego usunięcia, Wykonawca odstąpi od usunięcia pojazdu.
2. W zakresie usługi usuwania pojazdów do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
a)  dojazd  do  miejsca  zdarzenia  w  czasie  nie  dłuższym  niż  60  minut  od  chwili  otrzymania
dyspozycji usunięcia pojazdu wydanej przez organ do tego uprawniony,
b) wyciągnięcie pojazdu spoza jezdni, o ile jest to konieczne w celu usunięcia pojazdu z miejsca
zdarzenia,
c) załadunek, rozładunek oraz inne czynności związane z załadunkiem i wyładunkiem pojazdu,
d)  uprzątnięcie  miejsca  zdarzenia  z  wyłączeniem  sytuacji  kiedy  na  skutek  zdarzenia  leżącego
u podstaw realizacji  usługi  dojdzie  do zanieczyszczenia pasa drogowego towarami,  produktami
bądź substancjami przewożonymi przez usuwany pojazd,
e) holowanie, przewóz pojazdu na prowadzony w tym celu parking strzeżony,
f) zabezpieczenie pojazdu od chwili przekazania pojazdu przez funkcjonariusza organu, o którym



mowa w art.  l30a  ust.  4  Prawo o ruchu drogowym,  do chwili  wydania pojazdu właścicielowi,
osobie uprawnionej lub zamawiającemu.
g)  prowadzenie  dokumentacji  (protokołu)  z  przekazania  każdego  pojazdu,  umożliwiającej
uzyskanie przez Zamawiającego w każdym czasie danych dotyczących ilości usuniętych pojazdów,
h) usuwania pojazdów sprzętem specjalistycznym, przeznaczonym do tego rodzaju zadań, podanym
w wykazie załączonym do oferty.
3.W zakresie usługi prowadzenia parkingu strzeżonego dla usuwanych pojazdów do obowiązków
Wykonawcy należy w szczególności:
a) całodobowy dozór parkingu, zapewniający zabezpieczenie przechowywanych pojazdów przed
uszkodzeniem, kradzieżą, dewastacją, niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi,
b)  dysponowanie  odpowiednim  parkingiem  przystosowanym  do  przechowywania  pojazdów
przewożących materiały niebezpieczne – dotyczy Zadania Nr II
c)  prowadzenie  dokumentacji  (protokołu)  przyjęcia  każdego pojazdu,  umożliwiającej  uzyskanie
przez Zamawiającego w każdym czasie danych dotyczących czasu jego przechowywania,
d) wydanie pojazdu (osobie wskazanej w zezwoleniu, właścicielowi lub osobie upoważnionej) po
uiszczeniu opłaty za usunięcie i parkowanie oraz po przedstawieniu zezwolenia na odbiór pojazdu
wystawionego przez organ, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu, lub Zamawiającego,
e)  powiadomienie  Zamawiającego  oraz  organ,  który  wydał  dyspozycję  usunięcia  pojazdu,  nie
później niż trzeciego dnia po upływie 3 miesięcznego terminu usunięcia pojazdu, o nieodebraniu
pojazdu przez właściciela lub osobę uprawnioną,
f) umożliwienie dokonania oględzin pojazdów znajdujących się na parkingu przez rzeczoznawcę
wyznaczonego przez Zamawiającego.
4.  Wykonawca  odpowiada  za  szkody  zawinione  osobom  trzecim,  spowodowane  w  trakcie
wykonywania przedmiotu umowy usuwania i prowadzenia parkingu strzeżonego dla usuwanych
pojazdów.
5. Wykonawca za przyjęte do usunięcia pojazdy odpowiada wg przepisów określonych w Kodeksie
Cywilnym.
6.  Wykonawca  przez  czas  trwania  umowy  jest  zobowiązany  posiadać  ubezpieczenie  od
odpowiedzialności  cywilnej  za  szkody  wyrządzone  w  związku  z  prowadzoną  działalnością
w  pełnym  zakresie  usług  wynikających  z  niniejszej  umowy  i  okazywać  je  na  każde  żądanie
Zamawiającego lub osób przez niego upoważnionych.
7.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  naliczenia  właścicielowi  pojazdu  opłat  za  usunięcie
i przechowywanie pojazdu wg. cen jednostkowych brutto zgodnych ze złożoną ofertą Wykonawcy,
stanowiącej Załącznik Nr 1 do ogłoszenia, na zestawieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej
umowy.
8.  Opłaty,  o  których  mowa w ust.  7  właściciel  pojazdu będzie  uiszczał  na  rachunek bankowy
Zarządu  Dróg  Powiatowych  w  Kraśniku  nr:  62  8717  0009  2001  0011  2022  0003,  wg.
przykładowego wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej umowy lub w kasie Zarządu Dróg
Powiatowych w Kraśniku. W przypadku konieczności wniesienia opłaty poza godzinami pracy kasy
Zarządu Dróg Powiatowych w Kraśniku dopuszcza się możliwość zapłaty opłaty, o której mowa
w ust.  7  bezpośrednio Wykonawcy,  który zobowiązany jest  do niezwłocznego przekazania ww.
opłaty na rachunek bankowy lub do kasy Zarządu Dróg Powiatowych w Kraśniku.
9. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi, o których mowa w § 1 i § 2 z zachowaniem
wymogów zasad określonych w art.  130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu
drogowym (Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.  1990  z  późn.  zm.) oraz  rozporządzenia  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 (Dz. U. z 2018 r., poz. 2285 z późn. zm.).
10.  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  niezwłocznego  informowania  Zamawiającego  o  wszelkich
zmianach  dotyczących  jego  statusu  prawnego  i  o  prawnych  ograniczeniach  w  kontynuowaniu
działalności w zakresie świadczonych usług.
l1.Wykonawca  po  upływie  terminu  obowiązywania  umowy,  zobowiązuje  się  do  dalszego



świadczenia  usługi  prowadzenia  parkingu  dla  usuniętych  pojazdów do  czasu  wydania  pojazdu
właścicielowi  lub  osobie  upoważnionej  lub  przejęcia  własności  pojazdu  na  rzecz  Powiatu
Kraśnickiego.

§4

1. Rozpoczęcie wykonania umowy strony ustalają na dzień 01.01.2020 r.
2. Zakończenie wykonywania niniejszej umowy strony ustalają na dzień 31.12.2020 r.

§5

l. W ramach świadczenia usługi, o której mowa w § 1 Wykonawca rozliczy się z Zamawiającym
według cen jednostkowych brutto zgodnie ze złożoną ofertą.
2.  Jeżeli  wydanie  dyspozycji  usunięcia  pojazdu  a  następnie  odstąpienie  od  jego  usunięcia
spowodowało  powstanie  kosztów  po  stronie  Wykonawcy,  ich  wysokość  wynosi  1/2  cen
jednostkowych  brutto  za  usunięcie  pojazdu  zgodnie  ze  złożoną  ofertą  Wykonawcy dla  danego
rodzaju pojazdu.
3. Cena brutto oferty jest wartością szacunkową. Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy zależne
będzie od ilości faktycznie usuniętych pojazdów.
4. Jeżeli ilość faktycznie usuniętych pojazdów będzie niższa od ilości ujętej w ofercie, Wykonawcy
nie będzie przysługiwało z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie.
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1-4 będzie dokonywane przelewem na konto Wykonawcy
w  terminie  14  dni  licząc  od  daty  otrzymania  przez  Zamawiającego  prawidłowo  wystawionej
faktury lub rachunku oraz zestawienia usuniętych pojazdów. 
6. Na zestawienie, o którym mowa w ust. 5 w szczególności składa się:
1) wykaz usuniętych a następnie odebranych pojazdów, z podaniem marki i numeru rejestracyjnego
oraz daty i godziny usunięcia i umieszczenia na parkingu strzeżonym, daty i godziny wydania go
osobom upoważnionym
2) kopia „dyspozycji usunięcia pojazdu”,
3) kopia „zezwolenia na odbiór pojazdu z parkingu strzeżonego”,
4) kopia wpłaty.

§6

1.  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  bieżącego  sprawdzania  stanu  wykonania  umowy
i przedstawienia swoich uwag Wykonawcy.
2. Wykonawca musi poddawać się kontroli upoważnionemu przez Zamawiającego pracownikowi
w zakresie:
l) prowadzenia dokumentacji dotyczącej usuniętych i przechowywanych pojazdów,
2) posiadanej bazy transportowej i parkingowej w okresie wykonywania usługi.
3. Wykonawca zobowiązuje się do okazywania Zamawiającemu w czasie obowiązywania niniejszej
umowy aktualnej polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w § 3 ust. 6.
4.  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  niezwłocznego  informowania  Zamawiającego  o  wszelkich
zmianach  dotyczących  jego  statusu  prawnego  i  o  prawnych  ograniczeniach  w  kontynuowaniu
działalności w zakresie świadczonych usług, o których mowa w§ 3 ust. 10.

§7

l. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się
do zapłacenia Zamawiającemu każdorazowo kary umownej w wysokości 1500 zł (słownie: jeden
tysiąc pięćset złotych 00/100 groszy).
2. Za nienależyte wykonanie umowy uważa się w szczególności:
1) nieprzekazanie pojazdu lub przekazanie pojazdu na inny parking niż wskazany w ofercie,



2) niezabezpieczenie wszystkich części usuwanego pojazdu,
3) przekroczenie czasu dojazdu o ponad 60 minut od chwili powiadomienia (czas ten może ulec
wydłużeniu  jedynie  w  przypadku  zablokowanych  dróg  dojazdowych  lub  innych  przypadków
losowych, które zostaną odnotowane w sporządzonym na tą okoliczność protokole),
3.  W przypadku  odmowy wykonania  usługi  przez  Wykonawcę,  Zamawiający  zleca  ją  innemu
podmiotowi, nalicza karę o której mowa w ust. l oraz obciąża Wykonawcę kwotą będącą różnicą
pomiędzy kosztami wynikającymi z wyliczenia należności za usługę wykonaną przez inny podmiot
wykonujący usługę a kwotą wynagrodzenia Wykonawcy należną zgodnie z § 5.

§8

l. Strony umowy zobowiązują się do wspólnej współpracy w ramach realizowanego zamówienia,
opartej na zasadach etyki i rzetelności zawodowej.
2. Wykonawca oświadcza, że w zakresie realizacji umowy posiada należną wiedzę, odpowiednie
środki i potencjał kadrowy.

§9

1. 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  w  terminie  30  dni  od  powzięcia  wiadomości  o  tych
okolicznościach.
2.  W takim przypadku Wykonawca może żądać  jedynie wynagrodzenia  należnego mu z tytułu
wykonania części umowy.
3. Poza przypadkiem, o którym mowa w ust.  l  Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania
umowy  z  30  dniowym  okresem  wypowiedzenia  w  razie  nienależytego  wykonania  usługi,
wynikającej z winy Wykonawcy, w szczególności:
1) nieodebrania wezwania dyspozycji usunięcia pojazdu,
2) odstąpienia od usunięcia pojazdu,
3) niewłaściwego zabezpieczenia pojazdów znajdujących się na parkingu.
W  powyższym  przypadku  Zamawiającemu  przysługuje  kara  umowna  w  wysokości  1500  zł
(słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100 groszy).
4. Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy powinno być złożone na piśmie.
6. Spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy, których nie można rozwiązać w drodze negocjacji,
podlegają rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz
inne obowiązujące przepisy.
8.  Wykonawca nie ma prawa wykonać cesji praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy
bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności.
9. Umowę sporządzono w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym egzemplarzu dla
każdej strony.

…........................................ …......................................
Zamawiający Wykonawca


