
Umowa Projekt Nr ZP.273.1.. ...... 2019 

Zawarta w dniu ..... stycznia 2019r. w Grodzisku Mazowieckim, pomiędzy : 

Powiatem Grodziskim, ul. Kościuszki 30, 05-825 Grodzisk Mazowiecki NIP: 5291798895 
reprezentowanym przez: 

l. Marka Wieżbickiego - Starostę Grodziskiego 
2. Krzysztofa Filipiaka - Wicestarostę Grodziskiego 

zwanym dalej "Zamawiającym" 
a 

. ..... . .... .. ............................. ,NIP ..................... , 
zwanym dalej "Wykonawcą". 

§ 1 
Na podstawie art. 130a ust. 5f ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym 

(Dz.U. z 2018 r. , poz. 1990 z późno zm.), zwanej dalej "ustawą", po przeprowadzeniu w dniu ..... 
stycznia 2019 r. wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający powierza a Wykonawca 
zobowiązuje się wykonywać zadania, polegające na usuwaniu pojazdów przewożących materiały 
niebezpieczne z dróg Powiatu Grodziskiego oraz prowadzeniu parkingu strzeżonego dla tych 
pojazdów usuniętych w przypadkach, o których mowa w art. 130a ust. 1-2., na warunkach 
określonych niniej szą umową oraz ofertą Wykonawcy z dnia ... .. stycznia 2019 r., która jako 
załącznik stanowi integralną część niniejszej umowy. 

§2 
Wykonawca zobowiązuje SIę do: usuwania pojazdów przewożących materiały 

niebezpieczne z dróg Powiatu Grodziskiego w przypadkach określonych wart. 130a ust. 1-2 
ustawy, każdorazowo, po otrzymaniu dyspozycji usunięcia pojazdu z drogi, zwanej dalej 
"dyspozycją" , wydanej przez uprawniony podmiot, o którym mowa w art. 130a ust. 4 ustawy, w 
sposób określony w § 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 
czerwca 20 II r. w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu 
lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej (Dz. U. z 2018 
poz. 2285), zwanego dalej "rozporządzeniem", oraz do umieszczania tych pojazdów na parkingu 
strzeżonym wyznaczonym przez Starostę. 

§3 
1. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia parkingu strzeżonego dla pojazdów 

przewożących materiały niebezpieczne, usuniętych z dróg Powiatu Grodziskiego w przypadkach, o 
których mowa w art. 130a ust . 1-2 ustawy, usytuowanym pod adresem: ......... . .......... .. ........... . 

2. Wykonawca oświadcza, że ww. parking jest strzeżony, utwardzony, trwale ogrodzony, 
oświetlony, monitorowany oraz zamykany w sposób uniemożliwiający wjazd i wyjazd pojazdu bez 
zezwolenia osoby dozorującej. Parking posiada odpowiednią liczbę miejsc pozwalającą na 
swobodne przechowywanie powierzonej liczby pojazdów. 

3. Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczać i przechowywać na parkingu pojazdy oraz ich 
części z należytą starannością, w taki sposób, by ich stan nie ulegał pogorszeniu wskutek 
przechowywania. 
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§4 
Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także potencjał 

ekonomiczny i techniczny oraz pracowników zdolnych do prawidłowego wykonywania zadań 
objętych umową. 

§5 
Wykonawca zobowiązuje się do usuwania pojazdów z dróg całodobowo, przez 7 dni w 

tygodniu, bez względu na warunki atmosferyczne, porę dnia lub nocy oraz utrudnienia wynikające z 
ukształtowania terenu czy warunków zabudowy. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy w 
tym zakresie należy w szczególności: 
a) przyjęcie każdej dyspozycji wydanej przez uprawniony podmiot w przypadkach określonych w 
art. 130a ust. 1-2 ustawy; 
b) dojazd do miejsca wskazanego przez podmiot wydający dyspozycję, z którego ma być usunięty 
pojazd w czasie nie dłuższym niż 60 minut; 
c) przygotowanie pojazdu lub pojazdu i jego elementów do załadunku (wszelkie prace 
towarzyszące przygotowaniu pojazdu do transportu); 
d) załadunek pojazdu (części pojazdu) na zestaw holujący oraz należyte zabezpieczenie pojazdu 
oraz ładunku przez uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradzieżą w czasie transportu; 
e) uporządkowanie drogi z odpadków szkła, metalu i innych elementów; 
f) dojazd z pojazdem usuniętym z drogi na wyznaczony parking strzeżony; 
g) rozładunek i zaparkowanie pojazdu na parkingu strzeżonym w sposób gwarantujący jego 
bezpieczne parkowanie oraz zabezpieczenie rzeczy, które się w nim znajdują przez ewentualną 
kradzieżą, zniszczeniem lub dewastacją; 
h) odstąpienie od usunięcia pojazdu, jeżeli przed wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu lub w 
trakcie usuwania pojazdu ustaną przyczyny jego usunięcia (art. 130a ust. 2a ustawy); 
i) prowadzenie dokumentacji związanej z: usuwaniem pojazdów z dróg, odstąpieniem od usunięcia 
pojazdów oraz odbiorem pojazdów z parkingu strzeżonego. 

§6 
Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia parkingu strzeżonego dla pojazdów 

usuniętych z dróg (czynnego całą dobę, przez 7 dni w tygodniu , o każdej porze dnia lub nocy) . 
Do podstawowych obowiązków Wykonawcy w tym zakresie należy w szczególności: 
a) całodobowy dozór pojazdów na parkingu; 
b) właściwe przechowywanie powierzonych pojazdów, ich elementów, przedmiotów w nich 
pozostawionych, w sposób zabezpieczający je przez zniszczeniem, uszkodzeniem i kradzieżą; 
c) umożliwienie osobom upoważnionym dokonywanie oględzin pojazdu na terenie parkingu; 
d) wydanie pojazdu z parkingu strzeżonego po okazaniu dowodu uiszczenia opłaty za usunięcie 
parkowanie pojazdu: 
- pojazdu usuniętego z drogi w trybie art. 130a ust. I ustawy, osobie wskazanej w zezwoleniu, o 
którym mowa w § 4 rozporządzenia, wystawionym przez podmiot, który wydał dyspozycję 
usunięcia pojazdu; 
- pojazdu usuniętego z drogi w trybie art. J30a ust. 2 ustawy, właścicielowi (posiadaczowi) 
pojazdu wskazanemu w dowodzie rejestracyjnym (pozwoleniu czasowym) pojazdu lub w 
pokwitowaniu za zatrzymany dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe; 
e) zgodnie z art. J30a ust. lOg ustawy, w przypadku nieodebrania pojazdu z parkingu w terminie 3 
miesięcy od dnia jego usunięcia z drogi , Wykonawca powiadamia o tym fakcie Zamawiającego 
oraz podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu nie później niż trzeciego dnia od dnia 
upływu tego terminu. Do powiadomienia dla Zamawiającego Wykonawca dołącza oryginał 

dyspozycji usunięcia pojazdu; 
f) prowadzenie dokumentacji związanej z parkowaniem pojazdów umożliwiającej udostępnienie 
Zamawiającemu w każdym czasie danych dot. ilości, rodzaju i czasu przechowywania pojazdów. 
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§7 
1. Wykonawca zobowiązuje się naliczyć osobie uprawnionej do odbioru pojazdu, o której 

mowa w § 6 lit. d), opłatę za usunięcie i parkowanie pojazdu płatną na konto Zamawiającego wg 
stawek określonych w Uchwale Rady Powiatu Grodziskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za 
usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w 
przypadku odstqpienia od usunięcia pojazdu obowiązującej w okresie usunięcia i parkowania pojazdu, 
zwanej dalej "uchwałą". 

2. Opiaty za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym powinny 
być wnoszone na konto Zamawiającego - nr .............................................................. . 

§8 
Wykonawca zobowiązuje się do naliczania właścicielowi (posiadaczowi) pojazdu kosztów 

powstałych w wyniku odstąpienia od usunięcia pojazdu, o których mowa wart. J30a ust. 2a 
ustawy, wg stawek określonych w uchwale, jeżeli przed wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu 
lub w trakcie usuwania pojazdu ustaną przyczyny jego usunięcia, koszty te powinny być wnoszone 
na konto Zamawiającego - nr ................................................................................ .. 

§9 
1. Za wykonanie zadań określonych w § l niniejszej umowy Wykonawcy przysługuje 

wynagrodzenie wg stawek opłat określonych w § 10. 
2. Stawki opłat za przechowywanie pojazdu są naliczane za każdą rozpoczętą dobę 

parkowania. Każda pierwsza doba liczona będzie od godz. 0.00 do godz. 24.00 dnia, w którym 
wystawiono dyspozycję usunięcia pojazdu. Każda kolejna doba również liczona będzie od godz. 
0.00 do godz. 24.00. 

Lp 

l 

2 

3 

4 

3. Stawki opłat określone w ust. l są cenami brutto. 

§ 10 
l. Ustala się następujące stawki opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu usuniętego z drogi w 

przypadkach określonych wart. l30a ust. 1-2 ustawy. 

Cena Cena Cena jednostkowa Cena jednostkowa 
jednostkowa jednostkowa brutto za dobę brutto za dobę 

Rod zaj pojazdu bruno za brutto za przechowywania przechowywania 
usunięcie odstąpienie od pojazdu do 3 pojazdu pow. 3 

pojazdu usunięcia miesięcy włącznie miesięcy włącznie 

pojazdu 

l 2 3 4 S 

pojazd o dopuszczalnej 
masie całkow itej do 3,5 t 

pojazd O dopuszczalnej masie 
całkowitej powyżej 3,5 t do 

7,5 t 

pojazd o dopuszczalnej masie 
całkowitej powyżej 7,5 l do 
16 t 

pojazd o dopuszczalnej masie 
całkowitej powyżej 16 t 
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2. w przypadkach odstąpienia od usunięcia pojazdu stawka opłaty za usuni ęcie pojazdu z 
drogi wynosi 50% opłaty określonej w pkt. I). 

§11 
l. W przypadku nieodebrania pojazdu z parkingu przez prawidłowo powiadomionego 

właścicie la lub osobę uprawnioną, w terminie 3 miesięcy od dnia jego usunięcia, po powiadomieniu 
o tym fakcie przez Wykonawcę, Zamawiający zgodnie z art. 130a ust. 10 ustawy występuje do 
sądu z wnioskiem o orzeczenie przepadku pojazdu usuniętego z drogi, w przypadkach określonych 
wart. 130a ust. I lub 2, na rzecz Powiatu. 

2. Zgodnie z art. 130a ust. 10h ustawy, koszty związane z usuwaniem, przechowywaniem, 
oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu powstałe od momentu wydania dyspozycji 
jego usunięcia do zakończenia postępowania ponosi osoba będąca właścicielem tego pojazdu w 
dniu wydania dyspozycji usunięcia pojazdu. Decyzję o zapłacie tych kosztów wydaje starosta. 

§ 12 

l. Wynagrodzenie za usunięcie i przechowanie pojazdów odebranych przez właścicieli w 
ustawowym terminie 3 miesięcy licząc od dnia usunięcia, zostanie zapłacone na podstawie 
wystawionej przez Wykonawcę faktury V A T, po uiszczeniu opłaty za usunięcie i 
przechowywanie pojazdu przez właściciela/posiadacza pojazdu lub osobę uprawnioną do 
jego odbioru. 

2. Wynagrodzenie za usunięcie i przechowywanie pojazdów nieodebranych przez właścicieli 
w ustawowym terminie 3 miesięcy zostanie zapłacone przez Zamawiającego na podstawie 
wystawionej przez Wykonawcę do 10 dnia każdego kolejnego miesiąca faktury VAT za 
każdy miesiąc poprzedni. 

3. Do faktury VAT, o której mowa w ust. I, należy dołączyć: 
a) kopię okazanego przed wydaniem pojazdu dowodu zapłaty opłaty za usunięcie 

przechowywanie pojazdu; 
b) pisemną informacje o wysokości opłaty wraz z pokwitowaniem wydania pojazdu 

właścicielowi (posiadaczowi) lub osobie uprawnionej do jego odbioru, kopię dyspozycji 
usunięcia pojazdu wydaną w trybie i na zasadach określonych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi z konta Zamawiającego w terminie 21 dni licząc od daty 
doręczenia Zamawiającemu prawidłowo i zgodnie z postanowieniami umowy wystawionej 
faktury V AT na konto Wykonawcy 
w " , , . , , " , , .. . , . .. , .. , .. " ... .. . , , , . " , , " , , , , , , . . . ... " , .. , , , , , , , , " " " " , , , , , •. , .. 

§13 
l. Niniejsza umowa wyłącza odpowiedzialność Zamawiającego za szkody wynikłe w 

pojazdach usuniętych z drogi i przechowywanych, którą to odpowiedzialność przejmuje w całości 
Wykonawca bez względu na rodzaj posiadanego ubezpieczenia. 

2. Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone osobom trzecim wskutek niewykonania 
lub nienależytego wykonania niniejszej umowy. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilnoprawną wobec właściciela pojazdu z 
tytułu uszkodzenia lub utraty pojazdu, a także z tytułu uszkodzenia lub utraty przewożonych rzeczy. 
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4. Wykonawca zobowiązuje się ubezpieczyć prowadzoną przez siebie działalność, przez 
cały okres trwania urnowy w towarzystwie ubezpieczeniowym, od wszelkich zdarzeń, za które 
mógłby ponosić odpowiedzialność cywilną oraz za szkody materialne i niematerialne. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do okazania Zamawiającemu w czasie obowiązywania 
niniejszej urnowy aktualnej urnowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 4, oraz do niezwłocznego 
informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach dotyczących jego statusu prawnego, o 
prawnych ograniczeniach w kontynuowaniu działalności w zakresie świadczonych usług oraz o 
każdej zmianie sprzętu wskazanego w ofercie, przy użyciu którego zobowiązuje s ię wykonywać 

nII1leJ szą umowę· 

§ 14 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli Wykonawcy, w zakresie prawidłowości 

wykonywania zadań określonych w § l stanowiących przedmiot niniejszej urnowy, w całym 
okresie jej obowiązywania, zwłaszcza kontroli w zakresie prowadzonej dokumentacji, dostępnej 
bazy transportowej i parkingowej oraz posiadania aktualnej umowy ubezpieczenia, o której mowa 
w § 13 ust. 5. 

§ 15 
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony - od dnia... ... . do dnia .. ................... . 
2. Strony ustalają, że urnowa może być wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem 

3 miesięcznego terminu wypowiedzenia. 

§ 16 
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zadań określonych w umowie 

lub odstąpienia od urnowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do 
zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości l 000,00 zł brutto. 

2. Kara umowna zostanie zapłacona przez Wykonawcę na podstawie wystawionej przez 
Zamawiającego noty obciążeniowej, w terminie 7 dni od daty otrzymania noty. 

3. Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Zamawiającego 
prawa żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość 
ewentualnej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej. 

§17 
Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania urnowy ze skutkiem natychmiastowym, w 

przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania postanowień niniejszej umowy. 

§ 18 
Zmiany postanowień urnowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności . 

§ 19 
W sprawach nieuregulowanych w n1l11eJszej umowie, mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego i ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz wydanych na jej podstawie aktów 
wykonawczych. 
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§ 20 
Sprawy sporne mogące wyniknąć przy wykonywaniu umowy strony poddadzą rozstrzygnięciu 
przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

§ 21 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje 
Zamawiający , a jeden Wykonawca. 

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 

~JfIIlfU RAWNY 
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