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UMOWA NR …./KM/2017 

 

zawarta w dniu   ………………w Gryfinie 

 

pomiędzy: 

 

Powiatem Gryfińskim z siedzibą w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4, NIP: 858-15-63-280, 

Regon: 811683965 - reprezentowanym przez  Zarząd Powiatu w Gryfinie, w imieniu którego 

działają: 

1.  Wojciech Konarski – Starosta Gryfiński 

2.  Jerzy Miler – Wicestarosta Gryfiński 
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

a  

 

 

 

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” 

 

Niniejsza umowa zostaje zawarta bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 

Prawo zamówień publicznych (t.j. - Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) na podstawie wyłączenia 

wynikającego z art. 4 pkt 8 powołanej ustawy, w wyniku wyboru oferty Wykonawcy. 

 

§ 1. Przedmiot umowy 

 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace polegające na       

sporządzeniu wyceny pojazdów usuniętych z drogi w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca       

1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 128 ze zm.), w stosunku do których        

orzeczono przepadek na rzecz Powiatu Gryfińskiego postanowieniami Sądu Rejonowego w       

Gryfinie. 

2. Przedmiotowe pojazdy znajdują się na parkingu strzeżonym w ……………………., 

prowadzonym przez firmę …………………………………………………………………… 

(Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca przechowywania pojazdów usuniętych z 

dróg ). 

3. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia podpisania do dnia 31 grudnia 2017 r., z tym 

że każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem miesięcznego okresu 

Wypowiedzenia. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo równoczesnego zlecenia kilku usług wchodzących w zakres 

Umowy. 

5. Wykonawca jako potwierdzenie wpisu na listę rzeczoznawców przedstawi zaświadczenie – 

legitymację. 

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

…..). 

       

§ 2. Termin realizacji 

 

Wykonawca wykona i dostarczy do Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w 

Gryfinie wycenę pojazdu w terminie: 

1) 2 dni roboczych od dnia otrzymania zlecenia sporządzenia wyceny pojazdu (nie wliczając dnia 

otrzymania zlecenia) przy równoczesnym zleceniu do 2 pojazdów.     

2) 3 dni roboczych od dnia otrzymania zlecenia wyceny pojazdu (nie wliczając dnia otrzymania 

zlecenia) przy równoczesnym zleceniu oszacowania powyżej 2 pojazdów. 
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§ 3. Warunki rozliczeń 

 

1. Strony ustalają wynagrodzenie za oszacowanie 1 sztuki pojazdu w wysokości ….. zł brutto 

(słownie: ……..zł brutto ) wskazanego w zleceniu wyceny pojazdu. 

2. Wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie 14 dni od otrzymania faktury wraz z 

dokumentami szacowania na konto wskazane przez Zamawiającego. 

3. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień złożenia dyspozycji przelewu. 

4. Zamawiający może naliczyć kary umowne w przypadku: 

1) opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary 

umownej w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy za każdy 

dzień opóźnienia, liczony po terminie określonym w § 2 umowy, 

2) w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca 

zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 30 % wynagrodzenia brutto 

określonego w § 3 ust.1 umowy. Kara ta będzie naliczana niezależnie od kary za opóźnienie 

w wykonaniu przedmiotu umowy, o których mowa w § 3 ust. 4 pkt. 1 umowy.    

5. Poza zastrzeżoną karą umowną Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego 

na zasadach ogólnych. 

 

§ 4. Odstąpienie od umowy 

 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym          

w przypadku: 

a) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

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

b) powtarzających się opóźnień w wykonaniu usług, ich niewykonania lub nienależytego 

wykonania przez Wykonawcę.  

c) utraty przez Wykonawcę uprawnień, o których mowa w § 1 ust. 5 umowy, 

d) odmowy przez Wykonawcę z nieuzasadnionych przyczyn oszacowania pojazdu. 

2. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i może nastąpić w 

terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa w ust. 1. 

 

 

§ 5. Postanowienia końcowe 

 

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

rygorem nieważności. 

2. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonywać żadnych cesji 

związanych z realizacją umowy. 

3. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego.  

4. Spory mogące wyniknąć lub pozostające przy wykonywaniu umowy, rozpoznawane będą przez 

sąd powszechny właściwy dla Zamawiającego tj. Powiatu Gryfińskiego. 

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

ze stron. 

 

 

 

             Zamawiający                                                                                     Wykonawca 

 

   
 


