ZAŁĄCZNIK NR 2
UMOWA nr WT.272.1.2020
zawarta w dniu ..................................... r.
pomiędzy:
Powiatem Grajewskim 19-200 Grajewo, ul. Strażacka 6B
NIP 7191568228
reprezentowanym przez :
1. Pana Waldemara Remfelda – Starostę,
zwanego w treści umowy Zamawiającym,
a
2.....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
zwanym z treści umowy Wykonawcą

§1
1. Zamawiający udziela zamówienia publicznego na świadczenie usług usuwania,
przemieszczania, holowania i przechowywania pojazdów na podstawie dyspozycji
usunięcia pojazdu wydanej przez uprawniony podmiot, zgodnie z art. 130a ustawy
Prawo o ruchu drogowym, w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
2. Płatnikiem faktur wystawionych przez Wykonawcę za usługi podane w ust. 1 jest
Powiat Grajewski.
§2
1.Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług określonych w par. 1 ust. 1
umowy całodobowo, we wszystkie dni robocze, świąteczne oraz dni wolne od pracy,
na zasadach odpłatności tj. wg następujących stawek określonych w ofercie
wykonawcy z dnia ………………. 2020 r. (załącznik nr 1 do umowy).
2.Ceny nie mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy.
3.Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia z miejsca zdarzenia i przechowywania
na parkingu strzeżonym pojazdu oraz jego elementów. W zakres usługi przewozu,
holowania, parkowania pojazdu wchodzi:
1)niezwłoczne (po wykonaniu usługi) powiadomienie faksem Starostwa Powiatowego
w Grajewie o przyjęciu dyspozycji usunięcia lub przemieszczenia pojazdu z podaniem
jego rodzaju, daty i godziny przyjęcia na parking oraz numeru rejestracyjnego pojazdu,
2)dojazd do miejsca zdarzenia w terminie nie dłuższym niż 50 minut od
powiadomienia;
3)wyciąganie pojazdu spoza drogi o ile jest to konieczne w celu usunięcia pojazdu z
miejsca zdarzenia;
4)załadunek, rozładunek oraz inne czynności związane z załadunkiem i wyładunkiem
pojazdu;
5)uprzątnięcie miejsca zdarzenia;
6)holowanie, przewóz pojazdu na parking Wykonawcy;
7)zabezpieczenie pojazdu od chwili przekazania pojazdu przez uprawniony podmiot;

8)umożliwienie osobom uprawnionym dokonywania bezpłatnych oględzin na terenie
parkingu zabezpieczonego pojazdu;
9)przechowywanie w zabezpieczonym pomieszczeniu wyposażenia pojazdu, części
lub innych elementów zabezpieczonego pojazdu, które zostały oddzielone od pojazdu
i mogły by ulec zniszczeniu lub utracie;
10)przechowywanie pojazdu w taki sposób by warunki atmosferyczne nie miały
bezpośredniego wpływu na jego przechowywanie;
11)wydanie pojazdu następuje za potwierdzeniem oraz na przedstawieniu dokumentu
zezwolenia na odbiór pojazdu z parkingu strzeżonego zgodnie z przepisami w sprawie
usuwania pojazdów wydanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji;
12)informowanie użytkownika usuniętego pojazdu o warunkach jego przechowywania
i odbioru (poprzez wręczenie ulotki informacyjnej).
13)po odebraniu pojazdu przez osobę uprawnioną, Wykonawca powiadamia faxem
Zamawiającego potwierdzeniem wydania pojazdu zgodnie z załącznikiem nr 2 do
niniejszej umowy.
4.Przedmiotem niniejszej umowy jest również transport pojazdów przechowywanych
na parkingu wykonawcy świadczącego usługę usuwania pojazdów na podstawie
dotychczasowej umowy obowiązującej do dnia 31.12.2020 r. Wykonawca
przetransportuje te pojazdy na własny parking do dnia 02 stycznia 2021 r.
5.Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia przechowywanych samochodów
oraz innych pojazdów przed kradzieżą, włamaniem, dewastacją, spaleniem itp.
6.Wykonanie przez Wykonawcę czynności wykraczających poza ramy niniejszej
umowy wymaga pisemnego uzgodnienia z Zamawiającym warunków, pod rygorem
utraty przez Wykonawcę prawa do domagania się zwrotu kosztów i poniesionych
nakładów.
7.Wykonawca nie może powierzyć wykonywania zadań wynikających z niniejszej
umowy osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. W razie
naruszenia w/w postanowień Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem
natychmiastowym.
8.Samochód osobowy z przyczepą, ciężarowy z naczepą lub przyczepą należy
traktować jak pojedynczy samochód osobowy lub ciężarowy.
9.Wykonawca oświadcza, że dysponuje sprawnymi technicznie pojazdami
przystosowanymi do holowania i przewozu pojazdów.
10.Wykonawca gwarantuje, że pojazdy, o których mowa w ust. 8 posiadają i będą
posiadały aktualne w trakcie obowiązywania umowy dokumenty: dowód rejestracyjny,
polisę OC, a kierujący tymi pojazdami posiadać będą odpowiednie wymagane
uprawnienia potwierdzone właściwymi dokumentami. Wykonawca, na żądanie
Zamawiającego niezwłocznie przedstawi te dokumenty.
11.W razie potrzeby Wykonawca zapewni sprzęt specjalistyczny do usuwania
pojazdów z drogi oraz pobocza typu: dźwigi samojezdne oraz zapewni plandeki,
którymi osłonięte zostaną zabezpieczone pojazdy przed niekorzystnymi wpływami
warunków atmosferycznych na czas holowania.
12.Przez usługę parkowania, przechowywania pojazdu rozumie się okres od wydania
przez uprawniony podmiot dyspozycji o usunięciu pojazdu na parking Wykonawcy
usługi, do odbioru pojazdu przez uprawniony podmiot.
13.Wykonawca oświadcza, że dysponuje miejscem do parkowania (przechowywania)
pojazdów lub ich części.
14.Strony przyjmują, że rozliczenia z tytułu świadczonych usług będą następowały na
podstawie faktur wystawianych ,,z dołu” raz w miesiącu, za wszystkie usługi wykonane
w okresie od pierwszego do ostatniego dnia danego miesiąca; faktury wystawiane

będą i dostarczane do Starostwa Powiatowego w Grajewie w terminie 7 dni od
ostatniego dnia roboczego miesiąca. Zapłata następowała będzie w terminie 30 dni od
dnia doręczenia faktury do Starostwa Powiatowego w Grajewie. Wraz z fakturą
Wykonawca dostarczy dwa zestawienia: pojazdów usuniętych w okresie
rozliczeniowym oraz pojazdów przechowywanych w okresie rozliczeniowym.
Zestawienia te zawierać będą dane identyfikacyjne pojazdów, tj.: np. numer zlecenia
usunięcia, podmiot zlecający, rodzaj pojazdu, marka i model, numer rejestracyjny, a
jeśli jego brak to numer nadwozia, a w przypadku usługi przechowywania pojazdu
również okres przechowywania w danym okresie rozliczeniowym.
Opłaty za przechowywanie pojazdów będą naliczane za każdą pełną dobę
przechowywania pojazdu na parkingu poczynając od wskazanej przez wykonawcę
stosownie do § 2ust.3 pkt 1 daty i godziny przyjęcia na parking. Przechowywanie na
parkingu przez czas krótszy niż pełna doba wykonawca powinien ująć w kalkulacji
kosztów usunięcia pojazdu.
15.Zapłata za faktury będzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany w fakturze.
16.Oferta, określona w ust. 1, stanowi integralną część niniejszej umowy.
17.Wykonawca przyjmować będzie zlecenia dyspozycji usunięcia pojazdu
telefonicznie od uprawnionych podmiotów. Wykonawca zobowiązany jest do
przyjmowania całodobowo we wszystkie dni robocze, świąteczne oraz dni wolne od
pracy telefonicznych zleceń (numer telefonu ............................................) Pisemną
dyspozycję holowania pojazdu będzie wystawiał uprawniony podmiot.
18.Osoba odbierająca pojazd umieszcza adnotacje o braku zastrzeżeń, co do stanu i
kompletności pojazdu. W przypadku zgłoszenia przez odbiorcę zastrzeżeń, co do
stanu lub kompletności pojazdu Wykonawca usługi niezwłocznie powiadamia
Zamawiającego, celem sporządzenia protokołu oględzin pojazdu.
19.Zamawiający zapłaci Wykonawcy za usunięcie pojazdu i okres przechowywania
max do 3 miesięcy.
§3
1. Wartość przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 została ustalona na kwotę netto
...................zł; VAT 23% na kwotę .................; kwota brutto wynosi ...........................
2. Ceny jednostkowe na świadczenie usług usuwania, przemieszczania i holowania
pojazdów oraz ich przechowywania zawiera załącznik nr 1 do umowy.
3. Dopuszcza się wartość umowy niższą, niż określona w ust 1, niniejszego
paragrafu.
4. Realizacja przedmiotu umowy odbywać się będzie w oparciu o ceny jednostkowe
wykonania poszczególnych usług określone w załączniku nr 1 do umowy.
5. Zamawiający zapłaci tylko za zlecone i faktycznie wykonane usługi holowania,
przewozu i parkowania, o których mowa w §1.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub nie zlecenia całego
asortymentu usług określonego w § 1. Wykonawca z tego tytułu nie będzie żądał
zapłaty za niezlecone usługi, ani nie będzie dochodził innych roszczeń od
zamawiającego.
7. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie przelewu wierzytelności
wynikających z realizacji umowy na rzecz osób trzecich.

§4
1. Niniejsza umowa wyłącza odpowiedzialność Zamawiającego za szkody wynikłe w
pojazdach przemieszczanych, którą to odpowiedzialność przejmuje w całości
Wykonawca bez względu na rodzaj posiadanego ubezpieczenia.
2. Wykonawca zobowiązuje się ubezpieczyć przez cały okres trwania umowy w
towarzystwie ubezpieczeniowym powszechnie uznawanym za wypłacalne, od
wszelkich zdarzeń, za które z uwagi na swoją działalność mógłby ponosić
odpowiedzialność cywilną oraz za szkody materialne i niematerialne.
3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu, w ciągu 3 dni od
zawarcia 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. Po zakończeniu okresu ubezpieczenia, Wykonawca
zobowiązuje się do dostarczenia do Zamawiającego kserokopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem, nowej polisy Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej w
związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.
§5
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi, o której mowa w
§1, Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w
wysokości 1% wartości umowy brutto, określonej w § 3 ust.1.
2. Za nienależyte wykonanie umowy uważa się w szczególności:
a) przekazanie pojazdu na parking inny, niż w zleceniu,
b) nie zabezpieczenie wszystkich części usuwanego pojazdu,
c) czas oczekiwania na pomoc drogową, powyżej 50 min. od chwili powiadomienia.
3. W przypadku odmowy wykonania usługi przez Wykonawcę, Zamawiający zleca ją
innemu podmiotowi, a różnicą kosztów obciąża Wykonawcę, niezależnie od
naliczenia kary, o której mowa w § 5 ust. 1.
4. Wykonawca ma prawo obciążyć Zamawiającego ustawowymi odsetkami w
przypadku nieterminowej realizacji płatności wynikających z umowy.
§6
1. Podstawą wykonania usługi będzie pisemna dyspozycja usunięcia pojazdu,
wystawiona przez uprawniony podmiot.
2. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia pojazdu do miejsca
przechowywania wskazanego w ofercie.
3. Podstawą przejęcia pojazdu w miejsce jego przechowywania tj. na parkingu, będzie
kopia dyspozycji usunięcia pojazdu.
§7
1. Umowę zawarto na okres od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021r.
2. W razie zaistnienia 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 dnia powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach.

3. Umowa może być wypowiedziana przez Zamawiającego w trybie
natychmiastowym, w przypadkach:
a) nie wywiązania się lub niewłaściwego wywiązywania się z zobowiązań niniejszej
umowy,
b) zaistnienia po stronie Wykonawcy przesłanek określonych w art. 24 Ustawy PZP
z dnia 29 stycznia 2004r.
4. Umowę rozwiązuje się z chwilą upływu jej ważności lub wcześniej, jeśli zostaną
wykorzystane środki finansowe przeznaczone na jej realizację
5. Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone osobom trzecim w skutek nie
wywiązywania się lub nienależytego wywiązywania się z realizacji niniejszej umowy.
§8
Integralną częścią niniejszej umowy jest oferta Wykonawcy z dnia .................... r.
stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
§9
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień niniejszej umowy wymagają formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy
w następujących przypadkach:
1) gdy zmiany są korzystne dla Zamawiającego lub neutralne dla Stron umowy,
2) gdy konieczność zmiany umowy jest spowodowana okolicznościami, których Strony
nie mogły przewidzieć w chwili zawierania umowy, a jednocześnie za wystąpienie tych
okoliczności nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca,
3) w razie zmiany wysokości stawki VAT Strony dokonują zmiany uwzględniającej
nową wysokość tej stawki,
4) zgodnie z art. 145 ustawy - w razie zaistnienia 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 miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim
wypadku Wykonawca może zażądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu
wykonania części umowy.
5) w przypadku zmiany przepisów regulujących usuwanie i przechowywanie pojazdów.
§ 10
Wierzytelności wynikłe z realizacji niniejszej umowy nie podlegają cesji.
§ 11
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy będą miały zastosowanie
przepisy kodeksu cywilnego.
§ 12
Umowa obowiązuje od dnia 01.01.2021 r.

§ 13
Umowa zostaje sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla
Wykonawcy i trzy dla Zamawiającego.

Zamawiający:

Wykonawca:

