zAr_AczNrK NR 2

UMOWA
zawarta w dniu
pomiQdzy:

Starostwem Powiatowym w Grajewie, 19-200 Grajewo, Ul. Stra2acka 68
NtP 719-13-64-218, REGON 450672113
reprezentowanym przez
1. Pana Zygmunta Kruszyriskiego - Staroste,
zwanego w tre6ci umowy Zamawiajqcym, a
:

zwanym z tre5ci umowy Wykonawcq

s1

1. Zamawil4cy udziela zamowienia publicznego na Swiadczenie uslug usuwania,
przemieszczania, holowania

i

przechowywania pojazd6w

na podstawie

dyspozycji
usuniqcia pojazdu wydanej przez uprawniony podmiot, zgodnie z art. 1 30a ustawy Prawo
o ruchu drogowym, w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
2. Oferla Wykonawcy jako najkorzystniejsza zostala wybrana po przeprowadzeniu
procedury o udzielenie zam6wienia publicznego zgodnie z Ustawq Prawo Zam6wiei
Publicznych zdnia29 stycznia 2004 r.
3. Platnikiem faktur wystawionych przez Wykonawcg za uslugi podane w ust. 1 jest
Starostwo Powiatowe w Grajewie.

s2
l.Wykonawca zobowiqzuje sig do Swiadczenia uslug okreSlonych w par. 1 ust. 1 umowy
calodobowo, we wszystkie dni robocze, Swiqteczne oraz dni wolne od pracy, na zasadach
odplatnoSci tj. wg nastgpujqcych stawek okreSlonych w ofercie wykonawcy z dnia
2016 r. (zalqcznik nr 1 do umowy).
2-Ceny nie mogq ulec zmianie w trakcie tnivania umowy.
3.Wykonawca jest zobowiqzany do usuniqcia z miejsca zdarzenia i przechowywania na
parkingu strzezonym pojazdu oraz jego element6w. W zakres uslugi przewozu, holowania,
pa rkowania pojazdu wchodzi :
1)niezwloczne (po wykonaniu ustugi) powiadomienie faksem Starostwa Powiatowego w
Grajewie o przyjqciu dyspozycji usunigcia lub przemieszczenia pqazdu z podaniem jego
rodzaju, daty igodziny przyjqcia na parking oraz numeru rejestracyjnego pojazdu,
2)dojazd do miejsca zdarzenia w terminie nie dlu2szym ni2 50 minut od powiadomienia;
3)wyciqganie pojazdu spoza drogi o ile jest to konieczne w celu usunigcia pojazdu z miejsca
zdarzenia;
4)zaladunek, rozladunek oraz inne czynno6ci zwi4zane z zaladunkiem i wyladunkiem
pojazdu;
5)uprzqtniqcie miejsca zdarzenia.
6)holowanie, przewoz pojazdu na parking Wykonawcy;
7)zabezpieczenie pojazdu od chwili przekazania pojazdu przez uprawniony podmiot;
B)umo2liwienie osobom uprawnionym dokonywania bezplatnych oglgdzin na terenie

u zabezpieczonego pojazd u ;
9)przechowywanie w zabezpieczonym pomieszczeniu wyposa2enia pojazdu, czgSci lub
innych elementow zabezpieczonego pojazdu, ktore zostaly oddzielone od pojazdu imogly
by ulec zniszczeniu lub utracie:
10)przechowywanie pojazdu w taki sposob by warunki atmosferyczne nie mialy
bezpoSredniego wpiywu na jego przechowywanie;
11)wydanie pojazdu osobie uprawnionej po uprzednim uiszczeniu naleznych oplat na
rzecz Powiatu Grajewskiego, co zostanie potwierdzone dowodem wplaty got6wkowej lub
bezgot6wkowej na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Grajewie nr 80 1020 1332
0000 1902 0706 0496 zgodnie z naliczeniem oplat za usuwanie i przechowywanie pojazdu
na parkingu strzezonym sporzqdzonym przez Wykonawcg wg stawek okre6lonych Uchwalq
nr Rady Powiatu Grajewskiego, zgodnie z zalqcznikiem nr 2 do niniejszej umowy i
przedstawieniu zezwolenia wynikajqcego z przepisow powszechnie obowiqzujqcych.
12)informowanie uzytkownika usunigtego pojazdu o warunkach jego przechowywania i
od bioru (poprzez wrqczenie ulotki informacyjnej).
13)po odebraniu pojazdu przez osobg uprawnionq, Wykonawca powiadamia faxem
Zamawiajqcego o wysokoSci naliczonych oplat i ich uiszczeniu przez odbierq4cego pojazd.
4.Przedmiotem niniejszej umowy jest rownie2 transport pojazdow przechowywanych na
parkingu wykonawcy Swiadczqcego uslugg usuwania pojazd6w
podstawie
dotychczasowej umowy obowiqzujqcej do dnia 31 .12.2016 r. Wykonawca przetransportuje
te pojazdy na wlasny parking do dnia 02 slycznia 2017 r.
S.Wykonawca zobowi4zuje sig do zabezpieczenia przechowywanych samochod6w oraz
innych pojazd6w przed kradzieZq, wlamaniem, dewastacjq, spaleniem itp.
6.Wykonanie przez Wykonawce czynno6ci wykraczajqcych poza ramy niniejszej umov{y
wymaga pisemnego uzgodnienia z Zamawiajqcym warunk6w, pod rygorem utraty pzez
Wykonawcq prawa do domagania siq zwrotu koszt6w i poniesionych naklad6w.
T.Wykonawca nie moze powierzyC wykonywania zadan wynikajqcych z niniejszej umowy
osobie trzeciej bez zgody Zamawiajqcego wyrazonej na piSmie. W razie naruszenia w/w
postanowieh Zamawial4cy moze odstqpic od umowy ze skutkiem natychmiastowym.
S.Samoch6d osobowy z ptzyczepq, ciezarowy z naczepq lub przyczepq nalezy traktowae
jak pojedynczy samoch6d osobowy lub ciqzarowy.
dysponuje sprawnymi technicznie pojazdami
9.Wykonawca oSwiadcza,
przystosowanymi do holowania i przewozu pojazd6w.
l0.Wykonawca gwarantuje, Ze pqazdy, o kt6rych mowa w ust. B posiadajq i bgdq posiadaty
aktualne w trakcie obowiqzywania umowy dokumenty: dow6d rejestracyjny, polisg OC, a
kierujqcy tymi pojazdami posiada6 bqdq odpowiednie wymagane uprawnienia potwierdzone
wlaSciwymi dokumentami. Wykonawca, na zqdanie Zamawilqcego niezwlocznie
przedstawi te dokumenty.
11.W razie potrzeby Wykonawca zapewni sprzqt specjalistyczny do usuwania pojazdow z
drogi oraz pobocza typu: d2wigi samojezdne oraz zapewni plandeki, kt6rymi oslonigte
zostanq zabezpieczone pojazdy przed niekorzystnymi wplywami warunk6w
atmosferycznych na czas holowania.
12.Przez uslugg parkowania, przechowywania pojazdu rozumie sig okres od wydania przez
uprawniony podmiot dyspozycji o usuniqciu pojazdu na parking Wykonawcy uslugi, do
odbioru pojazdu przez uprawniony podmiot.
l3.Wykonawca oSwiadcza, ze dysponuje miejscem do parkowania (przechowywania)
pojazdow lub ich czgSci.
14.Strony przyjmujq, 2e rozliczenia z tytulu Swiadczonych uslug bqdq nastgpowaty na
podstawie faktur wystawianych ,,2 dolu" raz w miesiqcu, za wszystkie uslugi wykonane w
okresie od pierwszego do ostatniego dnia danego miesiqca; faktury wystawiane bqdq i
dostarczane do Starostwa Powiatowego w Grajewie w terminie 7 dni od ostatniego dnia
roboczego miesiqca. Zaplata nastqpowala bqdzie w terminie 30 dni od dnia dorqczenia
pa rki ng

-

na

2e

faktury do Starostwa Powiatowego w Grajewie. Wraz z fakturq Wykonawca dostarczy dwa
okresie rozliczeniowym oraz pojazdow
zestawienia: pojazdow usunigtych
przechowywanych w okresie rozliczeniowym. Zestawienia te zawiera6 bgdq dane
identyfikacyjne pojazd6w, tj.: np. numer zlecenia usuniqcia, podmiot zlecajqcy, rodzl
pojazdu, marka i model, numer rejestracyjny, a jeSli jego brak to numer nadwozia, a w
przypadku uslugi przechowywania po.jazdu r6wniez okres przechowywania w danym
okresie rozliczeniowym.
15.Zaplala za faklury bqdzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany w fakturze.
16.Oferta, okreSlona w ust. 1, stanowi integralnq czqSi niniejszej umowy.
l T.Wykonawca przyjmowai bgdzie zlecenia dyspozycji usunigcia pojazdu telefonicznie od
uprawnionych podmiot6w. Wykonawca zobowiqzany jest do przyjmowania calodobowo we
wszystkie dni robocze, Swiqteczne oraz dni wolne od pracy telefonicznych zlecefi (numer
.) Pisemnq dyspozycjq holowania pojazdu bqdzie
wystawiat uprawniony podmiot.
18.Osoba odbierajqca pqazd przy naliczeniu wysoko5ci oplat umieszcza adnotacje o braku
zaslrzeZeh, co do stanu i kompletnoSci pojazdu. W przypadku zgloszenia przez odbiorcq
zaslrzeZefi, co do stanu lub kompletno5ci pojazdu Wykonawca uslugi niezwlocznie
powiadamia Zamawiajqcego, celem sporzqdzenia protokolu oglgdzin pojazdu.
1 9.Zamawiajqcy zaplaci Wykonawcy za usuniqcie pojazdu i okres przechowywania max do
3 miesigcy.

w

telefonu

.. . .

s3
1. WartoS6 przedmiotu umowy, o kt6rym mowa w $1 zostata ustalona na kwotg netto
...................z,liVAT 23% na kwote .................; kwota brutto wynosi ............
2. Ceny jednostkowe na Swiadczenie uslug usuwania, przemieszczania i holowania
pojazd6w oraz ich przechowywania zawiera zalqcznik nr 1 do umowy.
3. Dopuszcza siq warto66 umowy ni2szq, ni2 okre6lona w ust 1, niniejszego paragrafu.
4. Realizacja przedmiotu umowy odbywa6 siq bgdzie w oparciu o ceny jednostkowe
wykonania poszczeg6lnych uslug okre6lone w zalqczniku nr 1 do umowy.
5. Zamawiajqcy zaplaci tylko za zlecone i faktycznie wykonane uslugi holowania, p'zewozu
i parkowania, o kt6rych mowa w $1.
6. ZamawialEcy zaslrzega sobie prawo do ograniczenia lub nie zlecenia calego
asortymentu uslug okreSlonego w $ 1. Wykonawca z tego tytulu nie bgdzie 2qdal zaplaly
za niezlecone uslugi, ani nie bqdzie dochodzil innych roszczen od zamawiajqcego.
7. Zamawilqcy nie wyraza zgody na dokonanie przelewu wierzytelno6ci wynikajqcych z
realizacji umowy na rzecz osob trzecich.

s4
1. Niniejsza umowa wylqcza odpowiedzialno5i Zamawiajqcego za szkody wynikle w
pojazdach przemieszczanych, kt6rq to odpowiedzialnoS6 przejmuje w caloSci Wykonawca
bez wzglqdu na rodzaj posiadanego ubezpieczenia.
2. Wykonawca zobowiqzuje sig ubezpieczyt przez caly okres trwania umowy w
towarzystwie ubezpieczeniowym powszechnie uznawanym za wyplacalne, od wszelkich
zdarzefi, za kt6re z uwagi na swojq dzialalno56 m6gtby ponosi6 odpowiedzialnoS6 cywilnq
oraz za szkody materialne i niematerialne.
3. Wykonawca zobowiqzuje sig do dostarczenia ZamawiajAcemu, w ciqgu 3 dni od zawarcia
niniejszej umowy aktualnej umowy ubezpieczenia oraz do niezwlocznego informowania

Zamawiajqcego o wszelkich zmianach dotyczqcych jego statusu prawnego i o prawnych
ograniczeniach w kontynuowaniu dzialalnosci w zakresie Swiadczonych uslug. Po
zakohczeniu okresu ubezpieczenia, Wykonawca zobowiqzuje sig do dostarczenia do
Zamawiajqcego kserokopii poSwiadczonej za zgodno6c z oryginatem, nowej polisy
Ubezpieczenia OdpowiedzialnoSci Cywilnej w zwiqzku z prowadzonq dzialalno6ciq
gospodarczq.

s5
1. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania uslugi, o ktorej mowa w g1 ,
Wykonawca zobowiqzuje sig do zaplacenia Zamawiajqcemu kary umownej w wysokoSci
1 % wartoSci umowy brutto, okre6lonej w $3 ust.1 .
2. Za nienale2$e wykonanie umowy uwaza sig w szczeg6lno6ci:
a) przekazanie pojazdu na parking inny, niz w zleceniu,
b) nie zabezpieczenie wszystkich czg6ci usuwanego pojazdu,
c) czas oczekiwania na pomoc drogowq, powy2ej 50 min. od chwili powiadomienia.

3. W przypadku odmowy wykonania uslugi przez Wykonawcq, Zamawialqcy zleca jq
innemu podmiotowi, a r6znicq koszt6w obciq2a Wykonawcq, niezale2nie od naliczenia
kary, o kt6rej mowa w $5 ust. 1.
4. Wykonawca ma prawo obciq2y6 Zamawiajqcego ustawowymi odsetkami w przypadku
nieterminowej realizacji platno6ci wyn ikajqcych z umowy.

s6
1. Podstawq wykonania uslugi bqdzie pisemna dyspozycja usuniqcia pojazdu, wystawiona
przez uprawniony podmiot.
2. Wykonawca jest zobowiqzany do niezwlocznego usunigcia pojazdu do miejsca
przechowywania wskazanego w ofercie.
3. Podstawq przejqcia pojazdu w miejsce jego przechowparania tj. na parkingu, bqdzie kopia
dyspozycji usuniqcia pojazdu.

s7
1. Umowg zawarto na okres od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017r.
2. \N razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznoSci powoduiqcej, 2e wykonanie umowy nie
le2y w interesie publicznym, czego nie mo2na bylo przewidziei w chwili zawarcia umovvy,
ZamawiSqcy moze odstqpic od umowy w terminie 30 dni od dnia powziqcia wiadomo6ci
o tych okolicznoSciach.

3. Umowa moze byc wypowiedziana pzez ZamawiajEcego w trybie natychmiastowym, w
przypadkach:

a) nie wywiqzania sig lub niewla6ciwego wywiqzywania sig z zobowiEzafi

niniejszej
umowy,
b) zaistnienia po stronie Wykonawcy przeslanek okre6lonych w arl.24 Ustawy PZP z dnia

29 stycznia20l4t.
4. Umowg rozwiqzuje sig z chwilq uptywu jej wa2noSci lub wczeSniej, je6li zostanq
wykorzystane Srodki finansowe przeznaczone na jej realizacjq
5. Wykonawca odpowiada za szkody wyrzqdzone osobom trzecim w skutek nie
wywiqzywania siq lub nienalezytego wywiqzywania sig z realizacji niniejszej umowy.

s8
lntegralnq czq6ciq niniejszej umowy jest oferta Wykonawcy

z dnia ....................

r.

stanowiqca zalqcznik nr 1 do niniejszej umowy.

se
Wszelkie zmiany i uzupelnienia postanowiei niniejszej umowy wymagajq formy pisemnej
pod rygorem niewa2no6ci.
2. Zamawiajqcy dopuszcza mo2liwoS6 zmiany istotnych postanowiefi zawartej umowy w
nastgpujqcych przypadkach:
1) gdy zmiany sq korzystne dla Zamawiajqcego lub neutralne dla Stron umovvy,
2) gdy koniecznose zmiany umowy jest spowodowana okolicznoSciami, ktorych Strony nie
mogly przewidzie6 w chwili zawierania umowy, a jednoczeSnie za wystqpienie tych
okolicznoSci nie ponosi odpowiedzialno6ci Wykonawca,
3) w razie zmiany wysokoSci stawki VAT Strony dokonujq zmiany uwzglqdniajqcej nowq
wysokoSC tej stawki,
4) zgodnie z ar1. 145 ustawy - w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno6ci powodujqcej,
ze wykonanie umowy nie le2y w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie6 w
chwili zawarcia umowy, Zamawilqcy moze odstqpi6 od umowy w terminie miesiqca od
powziqcia wiadomoSci o powy2szych okolicznoSciach. W takim wypadku Wykonawca mo2e
zaZ4dae jedynie wynagrodzenia nale2nego mu z tytulu wykonania czeSci umovvy.
5) w przypadku zmiany przepis6w regulujqcych usuwanie i przechowywanie pojazd6w.
1.

s10
Wierzytelno6ci wynikle z realizacji niniejszej umowy nie podlegajq cesji.

s11
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy bqdq miaty zastosowanie przepisy
kodeksu cywilnego.

s12
Umowa obowiqzuje od dnia podpisania.

s13
Umowa zostaje spozqdzona w czterech jednobrzmiqcych egzemplarzach, jeden dla
Wykonawcy i trzy dla Zamawiajqcego.

Zamawiajqcy:

Wykonawca:

