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UMOWA NR …/KM/2017 

 

zawarta w dniu  … ……………………..         

 

pomiędzy: 

 

Powiatem Gryfińskim z siedzibą w Gryfinie 74-100 przy ul. Sprzymierzonych 4 

NIP  858-15-63-280  Regon 811683965 reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu 

którego działają: 

1.   Wojciech Konarski - Starosta 

2.   Jerzy Miler - Wicestarosta 

zwanym w treści umowy Zamawiającym 

a  

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………………..  
zwanym z treści umowy Wykonawcą 

 

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j.- 

Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, ze zm.) do niniejszej umowy ww. ustawy nie stosuje się. 

 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę usuwania pojazdów z 

dróg na terenie Powiatu Gryfińskiego oraz umieszczania ich na parkingu strzeżonym 

wskazanym przez Starostę, na podstawie dyspozycji usunięcia pojazdu wydanej przez 

uprawnioną osobę, o której mowa w art. 129 ust. 4a, art. 130a ust. 4 ustawy z dnia  20 czerwca 

1997r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2017r. poz.128 ) - zwanej dalej ustawą Prd oraz 

podmiot uprawniony zgodnie z art. 95 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie 

drogowym (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1907 ze zm. ) zwana dalej ustawą o transporcie drogowym. 

2. Płatnikiem faktur wystawionych przez Wykonawcę za usługi podane w ust. 1 jest Powiat 

Gryfiński.  

3. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem czynnym VAT oraz upoważnia Wykonawcę  do 

wystawiania faktur bez podpisu Zamawiającego.   

4. Jednostką realizującą umowę jest Powiat Gryfiński, NIP 858-15-63-280, na 

adres którego Wykonawca będzie wystawiał wszelkie dokumenty- w tym faktury, w 

następujący sposób: 

a) Nabywca: Powiat Gryfiński, ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino 

b) Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Gryfinie, ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 

Gryfino. 

5. Wartość szacunkowa usługi, będącej przedmiotem umowy wynosi …….zł brutto (słownie: ) 

     / ……… netto.  

 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług określonych w § 1 ust. 1 niniejszej umowy 

całodobowo przez 7 dni w tygodniu, z zapewnieniem całodobowej dostępności telefonicznej 

Wykonawcy, na terenie administracyjnym Powiatu Gryfińskiego, na zasadach odpłatności, tj. 

wg stawek określonych w ofercie z dnia ……………….(załącznik nr 1 do umowy). 

2. W przypadku usunięcia pojazdu bez konieczności jego holowania (tzw. „pilotowanie” pojazdu 

na parking), Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za usunięcie pojazdu w wysokości 60% 

stawki wymienionej w załączniku nr 1 do umowy odpowiednio do rodzaju pojazdu.  
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3. W przypadku holowania zestawu (samochód + przyczepa), jeżeli wystąpi konieczność 

wydania dwóch dyspozycji (przekroczenie długości pojazdu lub przeładunek) płatność nastąpi 

za każdą z dyspozycji z osobna.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług wynikających z niniejszej umowy z 

należytą starannością i rzetelnością oraz z zachowaniem wszelkich wymogów dotyczących 

bezpieczeństwa, warunków technicznych i organizacyjnych wynikających z odrębnych 

przepisów, w szczególności Prd. 

5. Strony przyjmują, że rozliczenia z tytułu świadczonych usług będą następowały na podstawie 

faktur wystawionych przez Wykonawcę po wykonaniu usługi na koniec danego miesiąca lub 

w następnym miesiącu, jednakże nie później niż do 20 dnia następnego miesiąca, w którym 

wykonana była usługa. Do faktury należy dołączyć kopię dyspozycji usunięcia pojazdu. 

6. Podstawą do obliczenia wartości faktur będą ceny jednostkowe zawarte w Formularzu oferty z 

dnia ……….. Wykonawcy (załącznik nr 1 do umowy). 

7. Faktury będą zawierać m.in. określenie przedmiotu holowania pozwalające na jego 

identyfikację, kategorię przedziału masy pojazdu, datę wykonania holowania, zastosowaną 

stawkę za holowanie. 

8. Ceny nie mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy. 

9. W przypadku poniesienia przez Wykonawcę kosztów przekraczających koszty podane w 

ofercie dot. usunięcia pojazdu pow. 7,5 tony (kolumna „b”), jednak nie przekraczających 

kwoty (kolumna „d”)  

a) ….zł netto /….zł brutto – w zakresie usługi usunięcia pojazdu o dmc pow. 7,5 t. do 16 t. ; 

b) ….zł netto/…. zł brutto – w zakresie usługi usunięcia pojazdu o dmc 7,5 t. – 16 t. .; 

c) …. zł netto/….zł brutto – w zakresie usługi usunięcia pojazdu przewożącego materiały 

niebezpieczne; 

Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty różnicy kwoty wynikającej z przedstawionej ceny w 

ofercie (kolumna „b”), a rzeczywistym kosztem usuwania (kolumna „d”), pod warunkiem 

wykazania kosztów, o których mowa w niniejszym ustępie.         

10. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 9, Wykonawca jest 

zobowiązany do wykazania rzeczywistych kosztów holowania poprzez przedłożenie kopii 

dokumentów takich jak: faktura, dokumentacji fotograficznej.  

11. Zapłata wynagrodzenia będzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr 

………………………, wskazany na fakturze. Termin zapłaty wynosi 30 dni od dnia 

doręczenia prawidłowo wypełnionej faktury wraz z dyspozycją usunięcia pojazdu do 

Starostwa Powiatowego w Gryfinie. 

12. Do rozliczenia zapłaty wynagrodzenia będą przyjmowane tylko faktury zawierające dane 

identyfikacyjne pojazdu, którego dotyczy faktura, w szczególności: numer dyspozycji 

usunięcia pojazdu, typ pojazdu, jego markę, numer rejestracyjny, a jeśli jego brak to numer 

nadwozia. 

13. Wykonawca zrzeka się roszczeń wynikających z niewykorzystania w czasie trwania umowy 

kwoty wskazanej w § 1 ust. 4 niniejszej umowy. 

 

§ 3 

1. Wykonawca jest zobowiązany do usuwania pojazdów z dróg położonych na terenie Powiatu 

Gryfińskiego oraz umieszczania go wraz z elementami na parkingu strzeżonym wyznaczonym 

przez Starostę. W zakres usług usunięcia i umieszczenia pojazdu na parkingu wchodzi w 

szczególności: 

a) przyjazd na miejsce zdarzenia z odpowiednim sprzętem transportowym przeznaczonym do 

usuwania i przemieszczania pojazdów w tym pojazdów przewożących towary 

niebezpieczne; 

b) dojazd do miejsca zdarzenia na drodze w czasie nie dłuższym niż 60 minut w przypadku 

usuwania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony oraz w czasie nie 

dłuższym niż 90 minut w przypadku usuwania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej 

powyżej 3,5 tony; 
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c) wyciąganie pojazdu z drogi (w obrębie pasa drogowego);  

d) usunięcie pojazdu wraz z jego elementami składowymi z drogi (w obrębie pasa 

drogowego); 

e) uprzątnięcie miejsca zdarzenia; 

f) zabezpieczenie pojazdu oraz jego elementów składowych od chwili przekazania pojazdu 

przez osobę wystawiającą dyspozycję usunięcia pojazdu przed uszkodzeniem, 

zniszczeniem bądź kradzieżą; 

g) dojazd z pojazdem holowanym wraz z jego elementami składowymi na parking strzeżony 

wyznaczony przez Starostę; 

h) załadunek, rozładunek oraz inne czynności związane z załadunkiem i rozładunkiem 

pojazdu oraz jego elementów składowych w miejscu wskazanym przez pracownika 

parkingu; 

i) protokolarne przekazanie pojazdu oraz jego elementów składowych osobie upoważnionej 

przez właściciela parkingu, z którym Zamawiający podpisał umowę na przechowywanie 

pojazdów, 

j) każdorazowe, niezwłoczne nie później niż w terminie 2 dni roboczych pisemne 

powiadomienie Zamawiającego o usunięciu pojazdu na parking w ramach stosowania art. 

130a ust. 1-2 ustawy Prd, podając: 

- dane pojazdu (rodzaj, marka, model oraz jeśli posiada numer rejestracyjny lub VIN); 

- datę i godzinę usunięcia oraz numer dyspozycji usunięcia pojazdu; 

k) wpisanie adnotacji na odwrocie dyspozycji odnośnie daty i godziny przekazania pojazdu 

na parking. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowego, nie później niż w dniu następnym, 

powiadomienia Zamawiającego o utracie uprawnień do prowadzenia działalności, o 

wszelkich zmianach dotyczących jego statusu prawnego i o prawnych ograniczeniach w 

kontynuowaniu działalności w zakresie możliwości realizacji przedmiotu umowy. 

3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi Wykonawca zobowiązuje 

się do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 1% wartości umowy brutto, za 

każdy przypadek naruszenia, co nie wyklucza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, jeżeli 

szkoda przewyższy wysokość kary umownej.  

4. Za nienależyte wykonanie umowy uważa się w szczególności: 

a. umieszczenie pojazdu wraz z jego elementami składowymi na parkingu innym niż 

wyznaczony przez Starostę, 

b. uszkodzenie usuwanego pojazdu lub jego kradzież, 

c. uszkodzenie lub kradzież elementów składowych usuwanego pojazdu, 

d. niezabezpieczenie wszystkich części pojazdu, 

e. przybycie na miejsce zdarzenia później niż wskazany czas przybycia określony w § 3 ust.1 

pkt. c, 

f. niepowiadomienie Zamawiającego o okolicznościach, o których mowa w § 3 ust. 2 

niniejszej umowy. 

5. Strony ustalają, że w przypadku niewykonania usługi przez Wykonawcę lub gdy czas 

przybycia na miejsce zdarzenia będzie dłuższy niż określony w § 3 ust. 1tlit b) niniejszej 

umowy Zamawiający upoważniony jest do niezwłocznego zlecenia wykonania usługi osobie 

trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach zlecenia zastępczego. Zamawiający potrąci z 

wynagrodzenia Wykonawcy, wynikającego z faktur wystawionych przez Wykonawcę w 

jednym lub kolejnych miesiącach, różnicę w cenie usługi wykonanej przez osobę trzecią a 

ceną za tę usługę ustaloną w niniejszej umowie. Niezależnie od powyższego obowiązku 

Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia i potrącenia karę umowną, o której mowa w § 

3 ust. 3 niniejszej umowy i do dochodzenia roszczenia uzupełniającego, według przepisów 

ogólnych.  

 

§ 4 
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1. Niniejsza umowa wyłącza odpowiedzialność Zamawiającego za szkody wynikłe w pojazdach 

usuwanych i ich elementach składowych, którą to odpowiedzialność przejmuje w całości 

Wykonawca bez względu na rodzaj posiadanego ubezpieczenia od chwili przejęcia pojazdu. 

Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone osobom trzecim w skutek niewywiązywania 

się lub nienależytego wywiązywania się z realizacji niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zwolnienia Zamawiającego od wszelkich roszczeń z tytułu 

szkód w pojazdach, w tym przejęcia długu, wstąpienia do postępowania, zwrotu 

Zamawiającego kosztów poniesionych w wyniku zgłoszenia takich roszczeń. 

3. Wykonawca zobowiązuje się ubezpieczyć prowadzoną przez siebie działalność, w zakresie 

usuwania pojazdów z drogi, przez cały okres trwania umowy w towarzystwie 

ubezpieczeniowym powszechnie uznawanym za wypłacalne, od wszelkich zdarzeń, za które            

mógłby ponosić odpowiedzialność cywilną oraz za szkody materialne i niematerialne. Kwota 

ubezpieczenia powinna wynosić nie mniej niż 200 tys. zł. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego przedłożenia zamawiającemu kopii polisy 

potwierdzającej zawarcie umowy ubezpieczenia  na minimum 200 tys. zł na okres obejmujący 

czas trwania niniejszej umowy niezależnie od obowiązku dołączenia takiej kopii polisy do 

składanej oferty. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania ważności i wysokości polisy OC 

przez cały okres obowiązywania umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich 

zmianach dotyczących jego statusu prawnego i o prawnych ograniczeniach w kontynuowaniu 

działalności w zakresie świadczonych usług jednak nie później w terminie 3 dni od dnia ich 

powstania. 

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za powierzone pojazdy od momentu przejęcia ich 

od osoby wystawiającej dyspozycję, o której mowa w art. 129 ust. 4a, art. 130a ust. 4 ustawy 

Prd oraz w art. 95 ust.1 ustawy o transporcie drogowym. 

7. Zamawiający nie przyjmuje odpowiedzialności finansowej za pojazdy usunięte na podstawie 

dyspozycji usunięcia pojazdu innej niż wspomnianej w art. 129 ust. 4a i art. 130a ust. 4  

ustawy Prd oraz w art. 95 ust. 1 ustawy o transporcie drogowym. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli w zakresie prawidłowości wykonywania usług 

stanowiących przedmiot niniejszej umowy. 

 

§ 5 

1. Od usunięcia pojazdu odstępuję się, jeżeli w trakcie usuwania ustaną przyczyny jego 

usunięcia. 

2. Jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu spowodowało powstanie kosztów, do ich 

pokrycia jest zobowiązana osoba będąca właścicielem pojazdu w dniu wydania dyspozycji 

usunięcia pojazdu. Jeżeli w chwili usunięcia pojazd znajdował się we władaniu osoby 

dysponującej nim na podstawie innego niż własność tytułu prawnego, osoba ta jest 

zobowiązana solidarnie do pokrycia kosztów. Wysokość kosztów za usunięcie pojazdu 

określa uchwała nr XXI/144/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 27.10.2016 r.  

 

§ 6 

1. Strony zobowiązują się do dokumentowania czynności związanych z przekazaniem pojazdów. 

2. Podstawą wykonania usługi będzie pisemna dyspozycja usunięcia pojazdu wydana przez 

podmioty uprawnione na podstawie art. 129 ust. 4a, art. 130a ust. 4 ustawy Prd oraz 

wymienione w art. 95 ustawy o transporcie drogowym.  

 

§ 7 

1. Umowę zawarto na okres od dnia …..... do dnia ….. 

2. W razie zaistnienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy, z zastrzeżeniem § 7 ust. 3 niniejszej umowy, w 
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terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku 

Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

3. Umowa ulega wcześniejszemu rozwiązaniu w razie zrealizowania przed terminem, o którym 

mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy usług o łącznej wartości zamówienia odpowiadającej 

wartości szacunkowej usługi, będącej przedmiotem umowy, tj. ….. zł brutto. 

4. Umowa może być wypowiedziana przez Zamawiającego w trybie natychmiastowym,               

w przypadku nie wywiązania się lub niewłaściwego wywiązywania się Wykonawcy ze 

zobowiązań niniejszej umowy. 

5. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o 

utracie przez Wykonawcę uprawnień do wykonywania niniejszej umowy, nieświadczenia 

przez Wykonawcę usług przez całą dobę, czasu oczekiwania przekraczającego 1 godzinę. 

 

§ 8 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej 

pod rygorem nieważności. 

2. Wierzytelności wynikłe z realizacji niniejszej umowy nie mogą być przeniesione na osoby 

trzecie. 

3. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy będą mieć zastosowanie 

odpowiednie przepisy, w tym przepisy Kodeksu cywilnego, powołanych w umowie ustaw w 

tym ustawy Prd z przepisami wykonawczymi.  

4. Wszelkie doręczenia pism i oświadczeń pomiędzy stronami w wykonaniu niniejszej umowy 

będzie dokonywana na adresy wskazane w niniejszej umowie przesyłką poleconą. Strony są 

zobowiązane do wzajemnego informowania w tym trybie o każdej zmianie adresu pod 

rygorem uznania, iż pismo przesłane na ostatni wskazany adres doręczone jest skutecznie. 

5. Spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu umowy, strony poddają właściwości sądów 

powszechnych właściwych dla siedziby Zamawiającego tj. Powiatu Gryfińskiego. 

6. Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron. 

 

 

Załącznik nr 1 do umowy - Formularz oferty z dnia ……..  

 

 

 

 

 

Zamawiający              Wykonawca 


