
Wzór umowy Załącznik nr 2  
do SIWZ 

UMOWA NR 

Zawarta w dniu      ......................................   w Szydłowcu  pomiędzy: 

Powiatem Szydłowieckim Plac Marii Konopnickiej 7, 26-500 Szydłowiec,  
NIP       ;   REGON  
reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działa: 

Starosta  

Wicestarosta 

zwanych dalej „Zamawiaj ącym", a: reprezentowanym przez: 

zwanych dalej „Wykonawcą". 

W wyniku przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne, w trybie przetargu 
nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst 
jednolity -Dz. U. z 2010, nr 113, poz. 759 ze zm.), Prawo zamówień publicznych, 
Strony zawierają umowę, następującej treści: 

§1 
Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę 
polegającą na Zadaniu nr …………………………………………………………….. 
zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym na warunkach określonych 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ofercie Wykonawcy. 

§2 

Termin wykonania przedmiotu umowy: od    …..2015 r. do  …….2015 r.  

§3 
Wykonawca zobowiązuje się w szczególności: 
 

1. Wykonać każdą dyspozycję usunięcia pojazdu z drogi (całodobowo przez 7 dni 
w tygodniu),wydaną przez uprawniony organ w trybie art.130a ustawy z dnia 
20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tj., Dz. U. z 2012r., Poz. 1137 
z późn.) i umieścić go na prowadzonym parkingu strzeżonym. 

2. Przechowywać na parkingu strzeżonym pojazdy usunięte z dróg na podstawie 
dyspozycji wydanej przez uprawnione podmioty, o których mowa 
w § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
22 czerwca 2011r. w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może 
zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających 
prowadzenie akcji ratowniczej (Dz. U. z 2011r., Nr 143, poz. 846), 



3. Zapewnić przybycie na miejsce zdarzenia w maksymalnym czasie do 60 min. 
od chwili powiadomienia Wykonawcy o zdarzeniu, 

4. Usunąć pojazd z drogi i przekazać go na parking strzeżony po otrzymaniu 
dyspozycji usunięcia pojazdu od uprawnionych podmiotów. Na polecenie 
podmiotu, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu, w przypadku ustania 
przyczyny jego usunięcia, Wykonawca odstąpi od usunięcia pojazdu, 

5. Przechowywać pojazdy na parkingu strzeżonym do czasu ich obioru przez 
właściciela lub osobę do tego upoważnioną. 

6. Świadczyć usługi pojazdami do tego przeznaczonymi 
7. Zabezpieczyć prawidłowe utrzymywanie pojazdów z uszkodzeniami 

powypadkowymi 
8. Przedstawić w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego 

w Szydłowcu, do 5 dnia każdego miesiąca, wykaz pojazdów umieszczonych 
na parkingu strzeżonym w miesiącu poprzednim, z wyszczególnieniem: trybu 
usunięcia, daty umieszczenia, właściciela pojazdu (imię, nazwisko, adres 
zamieszkania), marki pojazdu, numeru rejestracyjnego, numeru VIN oraz daty 
odbioru przez właściciela oraz kopii dyspozycji usunięcia pojazdu 
poświadczonej za zgodność z oryginałem, 

9. O nieodebraniu pojazdu z parkingu powiadamiać Wydział Komunikacji 
i Transportu Starostwa Powiatowego w Szydłowcu oraz podmiot, który wydał 
dyspozycję usunięcia pojazdu, nie później niż trzeciego dnia, od dnia upływu 
3 miesięcy od umieszczenia na parkingu pojazdu usuniętego na podstawie art. 
130a ustawy Prawo o ruchu drogowym, 

10. Uporządkować miejsce, na którym znajdował się przeznaczony do usunięcia 
pojazd, z wyjątkiem konieczności użycia specjalistycznego sprzętu 
znajdującego się w pojazdach do tego przystosowanych (np. Straży Pożarnej 
itp.), bez pobierania z tego tytułu dodatkowych opłat. 

§4 

1. Do kierowania pracami z ramienia Zamawiającego wyznacza się Panią Marylę 
Czarnotę Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego  
w Szydłowcu. 

2. Upoważniony pracownik Zamawiającego uprawniony jest w szczególności do: 
1) sprawowania nadzoru i przeprowadzenia kontroli w zakresie jakości 

i solidności świadczonych usług dotyczących usuwania pojazdów, 
przemieszczania pojazdów, prawidłowego zabezpieczenia pojazdów, 
przechowywania pojazdów na parkingu strzeżonym, 

2) kontroli następujących dokumentów: 
a) dowodów rejestracyjnych pojazdów, którymi wykonywane są usługi usuwania 

pojazdów, 
b) rejestru wykonanych zleceń w zakresie przechowywania usuniętych pojazdów. 
c) rejestru wykonanych zleceń usunięcia lub przemieszczenia pojazdów. 
d) dokumentów ewidencjonujących czas przechowywania pojazdów 

na parkingu/ach 
e) protokołu przekazania i odbioru pojazdu usuniętych z drogi. 
f) aktualnej polisy ubezpieczeniowej, 
g) kopii rachunków za wykonane usługi przewozowe, 



 
§5 

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 bez względu na rodzaj 
posiadanego ubezpieczenia. 

3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności cywilnoprawnej za uszkodzenie 
lub utratę pojazdu usuwanego z drogi i przechowywanego na parkingu 
strzeżonym. 

4. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości nie mniejszej niż 
500 000,00 zł. 

5. 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. 

§6 
1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia jest 

wynagrodzenie ustalone na podstawie ilości rzeczywiście wykonanych usług oraz 
podanych w ofercie cen jednostkowych za ich wykonanie. Ceny jednostkowe 
podane w ofercie będą cenami stałymi (niezmiennymi) w okresie obowiązania 
umowy. 
Ceny jednostkowe wynikające z oferty Wykonawcy złożonej w postępowaniu 
przetargowym. 
  

LP Rodzaj pojazdu 

Usunięcie 
pojazdu na 

parking 
strzeżony 

(w tym jego 
części i 

akcesoriów) 
/zł brutto/ 

Przechowywanie 
pojazdu 

na parkingu 
strzeżonym 

/zł brutto/dobę/ 

Odstąpienie 
od wykonania usługi 

usunięcia pojazdu 
w sytuacji gdy 
Wykonawca  

dojechał do miejsca 
zdarzenia, ale nie 
podjął czynności 

związanych 
z załadunkiem 

pojazdu /zł brutto/ 

Odstąpienie 
od wykonania usługi 
usunięcia pojazdu 

w sytuacji gdy 
Wykonawca dojechał 
do miejsca zdarzenia 
i podjął czynności 

związane z załadunkiem 
pojazdu /zł brutto/ 

1 Rower  motorower     

2 Motocykl     

3 
Pojazd o 
dopuszczalnej masie 
całkowitej do 3,5 t 

    

4 
Pojazd o 
dopuszczalnej masie 
całkowitej powyżej 
3,5 t do 7,5 

    

5 
Pojazd o 
dopuszczalnej masie 
całkowitej powyżej 
7,5 t do 161 

    



6 
Pojazd o 
dopuszczalnej masie 
całkowitej powyżej 
161 

    

7 
Pojazd przewożący 
materiały 
niebezpieczne 

    

§7 

Strony postanawiają, że: 
1) wykonawca wystawia właścicielowi pojazdu zaświadczenie o dacie usunięcia    

pojazdu z drogi i liczbie dni parkowania na parkingu strzeżonym, na podstawie 
którego Zamawiający nalicza opłatę, 

2) podstawę do odbioru pojazdu z parkingu stanowi dowód uiszczenia opłaty 
za jego usunięcie i parkowanie, przedłożony Wykonawcy prowadzącego parking 
strzeżony, 

3) rozliczenie za przedmiot umowy będzie się odbywało fakturami, dostarczonymi 
do Zamawiającego najpóźniej do 5 dnia miesiąca za miesiąc ubiegły, 
z uwzględnieniem cen jednostkowych za poszczególne rodzaje usuniętych 
i przechowywanych pojazdów wskazanych w ofercie (tryb usunięcia - art. 130a 
ustawy Prawo o ruchu drogowym, Dz.U. z 2012r. Poz. 1137 z późn. zm.) 
i faktycznie odebranych z parkingu strzeżonego przez właścicieli lub osoby 
upoważnione, 

4) wynagrodzenie za przechowywanie pojazdu zostanie uregulowane w terminie 
30 dni od daty doręczenia faktury wraz z wykazem pojazdów odebranych w danym 
miesiącu.  

§8 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary 
umowne. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 

1) wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50% ceny  
jednostkowej dyspozycji za nienależycie wykonaną obsługę dyspozycji,  
szczególności za: 
a) nieuporządkowanie miejsca, na którym znajdował się pojazd przeznaczony 

do usunięcia (z wyjątkiem konieczności użycia sprzętu specjalistycznego 
znajdującego się w pojazdach do tego przystosowanych), 

b) przekroczenie czasu oczekiwania na przybycie na miejsce zdarzenia powyżej 
60 min. od chwili powiadomienia (z wyłączeniem uzasadnionych przypadków). 

c) nieprawidłowe zabezpieczenie przechowywanych pojazdów z uszkodzeniami 
powypadkowymi  

2) za odstąpienie od wykonania dyspozycji przez Wykonawcę z jego winy 
w wysokości 100% ceny jednostkowej dyspozycji, 

3) kary, o których mowa w pkt. 1)i 2) będą wpłacone przez Wykonawcę na konto 
wskazane przez Zamawiającego. 

2. Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z jego winy, zapłaci 
on  Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego 
wynikającego z oferty. 

3. W przypadku odmowy wykonania usługi przez Wykonawcę, Zamawiający zleca ją 
innemu podmiotowi, a całymi kosztami obciąża Wykonawcę, niezależnie 



od naliczenia kary umownej. 
4. W przypadku realizacji przedmiotu umowy w sposób niezgodny z niniejszą 

umową oraz obowiązującymi przepisami Zamawiającemu przysługuje prawo 
odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy i obciążenie go karą umowną w 
wysokości 10% wynagrodzenia umownego wynikającego z oferty. 

§9 
Oprócz przypadków określonych w przepisach KC Zamawiającemu przysługuje prawo 
odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, 
ze 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. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy 
w szczególności, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia 
uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań 
umownych wobec Wykonawcy -odstąpienie od umowy w tym wypadku może 
nastąpić w trybie i na zasadach określonych w ust. 1. 

§10 
1. Zamawiający dopuszcza możliwości wprowadzania zmian w umowie w stosunku 

do treści oferty w następujących przypadkach: 
1) osób wymienionych w §4 umowy (osoby wyznaczone do kierowania oraz 

nadzorowania i kontrolowania świadczonych usług. 
2) zmiany potencjału technicznego przedstawionego w ofercie przetargowej, pod 

warunkiem, że zmiany te nie spowodują obniżenia parametrów potencjału oraz 
zaistnieje jedna z poniższych okoliczności: 

a) zmiana spowoduje poprawienie parametrów technicznych, 
b) 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 nieważności takich 
zmian. 

§11 
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie 
przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo o ruchu drogowym, 
właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego, zaś w sprawach procesowych przepisy 
Kodeksu Postępowania Cywilnego oraz postanowienia specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia.  
 

§12 

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 Rejonowego w Szydłowcu 
 

§13 
Załącznikami do oferty są: 
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 
2. Oferta Wykonawcy 

§14 

Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy 
dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 

ZAMAWIAJ ĄCY :  WYKONAWCA :  
 


