PROJEKT
UMOWA Nr

/2019

zawarta w dniu ............................. r. pomiędzy:
Powiatem Rzeszowskim mającym siedzibę w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, reprezentowanym
przez Starostę Rzeszowskiego i Wicestarostę Rzeszowskiego - zwanego dalej „Zamawiającym”,
a
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
reprezentowanym przez .........................................................................................................................
zwanym dalej „Wykonawcą”
§1
Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się świadczyć na rzecz Zamawiającego
usługę polegającą na:
1) usuwaniu pojazdów przewożących materiały niebezpieczne z dróg Powiatu Rzeszowskiego
i umieszczaniu ich na parkingu strzeżonym, w przypadkach określonych w art. 130a ustawy z dnia
20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2018 r., poz. 1990 - t.j. ze zm.),
2) prowadzeniu całodobowego parkingu strzeżonego dla parkowania usuwanych pojazdów
przewożących materiały niebezpieczne.
§2
1. W ramach świadczenia usług, o których mowa w §1 Wykonawca zobowiązuje się:
1) wykonać każdą dyspozycję usunięcia pojazdu z drogi w trybie art.130a w/w ustawy całodobowo
przez 7 dni w tygodniu wydaną przez uprawniony organ z zastrzeżeniem, że na polecenie podmiotu,
który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu, w przypadku ustania przyczyny jego usunięcia,
Wykonawca odstąpi od usunięcia pojazdu,
2) zapewnić przybycie na miejsce zdarzenia w maksymalnym czasie do 100 minut,
3) uprzątnąć miejsce zdarzenia i odpowiednio zabezpieczyć pojazd od chwili przekazania go przez
funkcjonariusza organu o którym mowa w art. 130 a ust. 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym,
4) dostarczyć usunięty własnym środkiem transportu lub przyjąć skierowany tam przez
upoważniony organ pojazd na prowadzony całodobowo parking strzeżony przeznaczony dla
parkowania

usuwanych

pojazdów

przewożących

w ...........................................................................,

towary

niebezpieczne

zlokalizowany

5) umożliwić osobom upoważnionym do dokonywania oględzin zabezpieczonego pojazdu na
terenie parkingu oraz przechowywać w zabezpieczonym pomieszczeniu elementy pojazdu lub jego
wyposażenia, które mogłyby ulec zniszczeniu w miejscu przechowywania pojazdów,
6) świadczyć usługi pojazdami podanymi w wykazie załączonym do oferty.
2. Wykonawca odpowiada za szkody zawinione osobom trzecim spowodowane w trakcie
wykonywania przedmiotu umowy wskazanego w § 1.
3. Wykonawca przez czas trwania umowy jest zobowiązany posiadać ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością
w zakresie usuwania i przemieszczania pojazdów przewożących materiały niebezpieczne z dróg
oraz ich przechowywania na właściwym parkingu i okazać jego oryginał Zamawiającemu
w terminie 7 dni od podpisania umowy.
4. Wykonawca jest zobowiązany do naliczenia właścicielowi pojazdu (osobie uprawnionej),
kosztów bądź opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu (wg. stawek określonych w uchwale Rady
Powiatu w Rzeszowie w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg oraz ich parkowanie)
oraz sporządzania dokumentu poświadczającego wykonanie usługi i prawidłowe naliczenie opłaty.
5. Dokument, o którym mowa w ust. 4 będzie wykonany w dwóch jednobrzmiących
egzemplarzach, z których jeden zostanie przekazany właścicielowi pojazdu (osobie uprawnionej),
a drugi dołączony do zestawienia, o którym mowa w §5 umowy. Dokument będzie zawierać:
wysokość naliczonej opłaty, markę i numer rejestracyjny pojazdu oraz dokładną datę i godzinę
usunięcia pojazdu, przyjęcia na parking i wydania pojazdu.
6. Opłaty o których mowa w ust. 4 właściciel pojazdu (osoba uprawniona) będzie uiszczał
w kasie Starostwa Powiatowego w Rzeszowie lub wpłacał na odpowiedni rachunek bankowy
Powiatu Rzeszowskiego.
7. Wykonawca jest zobowiązany do wydania pojazdu po okazaniu przez właściciela lub
osobę uprawnioną zezwolenia na odbiór pojazdu wydanego przez podmiot, który wydał dyspozycje
usunięcia pojazdu oraz po okazaniu dowodu uiszczenia opłaty, o której mowa w ust. 4 i 6 lub po
podpisaniu stosownego oświadczenia dotyczącego obowiązku uiszczenia naliczonej opłaty.
8. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi, o których mowa w § 1
z zachowaniem wymogów i zasad określonych w: art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku
Prawo o ruchu drogowym oraz aktach wykonawczych określających procedury i warunki związane
z usuwaniem pojazdów przewożących towary niebezpieczne z dróg oraz ich parkowaniem.
§3
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.,
z zastrzeżeniem zapisu określonego w § 4 ust. 4 niniejszej umowy.

§4
1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci
wynagrodzenie Wykonawcy po odebraniu pojazdu przez właściciela lub osobę uprawnioną na
podstawie

odpowiednio

zsumowanych

cen

jednostkowych

brutto

wyszczególnionych

w załączniku nr 1 do złożonej oferty,
2. W przypadku nieodebrania pojazdu przez właściciela w ustawowym terminie i orzeczenia
prawomocnym wyrokiem sądu o przepadku pojazdu na własność powiatu – Zamawiający zapłaci
Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie ryczałtowej w wysokości 1000 zł za cały okres parkowania
pojazdu oraz odpowiedniej kwoty za jego holowanie, wyszczególnionej w załączniku nr 1 do
złożonej oferty.
3. Jeżeli dyspozycja usunięcia pojazdu spowodowała u Wykonawcy powstanie kosztów, ich
cena będzie stanowić sumę poszczególnych kosztów powstałych podczas usuwania pojazdu,
liczoną wg. schematu:
1) za dojazd na miejsce wezwania - 30 % ceny oferowanej za usunięcie danego rodzaju pojazdu,
2) za wykonanie przez usuwającego pojazd czynności załadowania i wyładowania pojazdu
usuwanego

-

30

%

ceny

oferowanej

za

usunięcie

danego

rodzaju

pojazdu,

3) za rozpoczęty przewóz pojazdu z miejsca usunięcia do miejsca położenia parkingu strzeżonego
- 30 % ceny oferowanej za usunięcie danego rodzaju pojazdu.
4. Ogółem wartość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nie może przekroczyć
kwoty 25.000 zł brutto (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych brutto) w okresie trwania
niniejszej umowy. W przypadku przekroczenia wskazanej kwoty, strony zgodnie postanawiają, że
przedmiotowa umowa ulega rozwiązaniu bez konieczności jej wypowiadania.
5. W przypadku pozostawania na parkingu pojazdów nieodebranych po rozwiązaniu umowy,
Wykonawca zobowiązuje się wydać te pojazdy innemu podmiotowi wybranemu przez
Zamawiającego (na podstawie protokołu przekazania), jeśli Zamawiający lub wybrany przez niego
podmiot o to wystąpi. Do dnia wydania pojazdu nadal stosuje się zasady wynagrodzenia za
przechowanie zgodnie z ust. 1, o ile zostaną odebrane w ustawowym terminie przez właścicieli
(osoby uprawnione). W przypadkach pojazdów określonych ust. 2, zastosowanie ma ryczałtowa
kwota w wysokości 1000 zł za parkowanie usuniętego pojazdu. Po jego przejściu na własność
powiatu kwota ta zostanie podzielona proporcjonalnie według okresu faktycznego pozostawania
pojazdu na parkingu Wykonawcy oraz innego podmiotu wybranego przez Zamawiającego.
O sposobie naliczenia płatności i jej wysokości Zamawiający pisemnie poinformuje Wykonawcę
bezzwłocznie po zaistnieniu okoliczności określonych odpowiednio w ust. 1 lub ust. 2.
§5
1. Wynagrodzenie, o którym mowa w §4 dotyczy wyłącznie pojazdów usuniętych z dróg

Powiatu Rzeszowskiego w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym i będzie płatne na
podstawie:
a) 1 - miesięcznych zestawień sporządzanych przez Wykonawcę, dotyczących usuniętych przez
niego i parkowanych pojazdów, które zostały odebrane przez właścicieli lub uprawnione osoby,
- w terminie 21 dni od daty wpływu do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
(z uwzględnieniem cen jednostkowych za poszczególne rodzaje usuniętych i parkowanych
pojazdów, wskazanych w załączniku nr 1 do oferty),
b) po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, dokonywanego przez Zamawiającego niezwłocznie
po zakończeniu procedur określonych w art. 130a ust. 10-10l ustawy Prawo o ruchu drogowym,
związanych z przepadkiem nieodebranych pojazdów na rzecz powiatu - w terminie 21 dni od daty
wpływu do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury obejmującej cenę
jednostkową za holowanie oraz kwotę ryczałtową w wysokości 1000 zł za parkowanie pojazdu.
2. Przedmiotowe faktury należy wystawiać na nabywcę: Powiat Rzeszowski (NIP:
8132919572) – wskazując równocześnie, że odbiorcą/płatnikiem faktury jest Starostwo Powiatowe
w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów.
3. Na zestawienie, o którym mowa w ust. 1 lit a) w szczególności składa się:
1) wykaz usuniętych pojazdów, z podaniem marki i numeru rejestracyjnego pojazdu oraz datą
usunięcia i umieszczenia na parkingu strzeżonym,
2) wykaz parkowanych pojazdów, z podaniem marki i numeru rejestracyjnego pojazdu, datą
przyjęcia na parking oraz datą wydania pojazdu z parkingu,
3) kopie ,,dyspozycji usunięcia pojazdu",
4) kopie ,,zezwolenia na odbiór pojazdu z parkingu strzeżonego",
5) kopie dowodu wpłaty opłat za parkowanie i usunięcie pojazdu,
6) oryginał podpisanego oświadczenia osoby uprawnionej do odbioru pojazdu dotyczącego
obowiązku uiszczenia opłat związanych z usunięciem i parkowaniem na parkingu strzeżonym
przedmiotowego pojazdu oraz komplet ewentualnej dodatkowej dokumentacji potwierdzającej, iż
osoba ta faktycznie posiada uprawnienia do odbioru pojazdu.
4. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu zestawienie, o którym mowa
w ust. 1-2 w terminie do dnia 14 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni oraz powiadamiać
go i podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu o przypadkach pojazdów nieodebranych,
zgodnie z trybem określonym w art. 130a ust. 10g ustawy Prawo o ruchu drogowym.
5. Zapłata następować będzie przelewem bankowym z konta Zamawiającego na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na wystawionej przez Wykonawcę fakturze.

§6
1. Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną w następujących
przypadkach i wysokościach:
1) za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 500,00 zł ,
2) za zwłokę w terminie przedstawienia zestawienia, o którym mowa w § 5 umowy w wysokości
100,00 zł za każdy dzień opóźnienia,
3) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 4 000,00 zł.
2. Kary, o których mowa w ust. 1 mogą być potrącone na rzecz Zamawiającego
z wynagrodzenia Wykonawcy.
3. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokością kary
umowne, o których mowa w ust.1.
4. Podstawą do naliczenia kar umownych, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 jest protokół
z kontroli wykonania przedmiotu umowy.
§7
Zamawiający jest upoważniony do przeprowadzenia kontroli w przedmiocie wykonywania
niniejszej umowy, a Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu wszelkich
wyjaśnień, przedstawienia żądanych dokumentów, udzielenia pomocy i zapewnienia warunków
niezbędnych do przeprowadzenia kontroli. O terminie kontroli Zamawiający powiadomi
Wykonawcę.
§8
1. Strony umowy zobowiązują się do pełnej 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 uprawnienia oraz potencjał kadrowy.
3. Warunkiem realizacji niniejszej umowy jest jednoczesne zawarcie stosownej umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych - w zakresie niezbędnym dla wykonywania
zleconych Wykonawcy usług.
§9
1. Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. Umowa może zostać rozwiązana na przez każdą ze stron za uprzednim miesięcznym
wypowiedzeniem.
3. Spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie
sądu właściwego miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego

oraz inne obowiązujące przepisy.
5. Wykonawca nie może przenieść na żaden podmiot trzeci wierzytelności wynikających
z niniejszej umowy.
§10
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej
ze stron.
Zamawiający

Wykonawca

