
 

 

Załącznik Nr 2 do zaproszenia 
 

Istotne postanowienia umowy 
W dniu …………………………………… 2019 r. pomiędzy Powiatem Krapkowickim reprezentowanym przez  
Zarząd Powiatu w imieniu, którego działają: 
Maciej Sonik – Starosta Krapkowicki 
Sabina Gorzkulla - Wicestarosta  
zwanym dalej „Zamawiającym” 
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani Ilony Adamkiewicz 
a 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
zwanym dalej „Wykonawcą”, została zawarta umowa o następującej treści: 
 

§ 1 
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy – bez zastosowania ustawy z dnia 
29 tycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), stosownie  
do art. 4 pkt 8 tej ustawy, Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot 
zamówienia określony w § 2 niniejszej umowy. 
 

§ 2 
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług w zakresie usuwania pojazdów z dróg 

zlokalizowanych na terenie Powiatu Krapkowickiego, w przypadkach określonych w art. 130a  
ust. 1 - 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 z późn. zm.) oraz  
prowadzenie parkingu strzeżonego, na którym przechowywane będą usunięte pojazdy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług określonych w § 1 niniejszej umowy 
całodobowo przez wszystkie dni tygodnia (także w niedziele i w święta) na zasadach odpłatności, 
tj. wg stawek zaoferowanych przez Wykonawcę, zgodnie z Formularzem ofertowym złożonym 
przez Wykonawcę w dniu …………..........................., stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej 
umowy. 

§ 3 
1. Wykonawca oświadcza, iż posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał 

ekonomiczny i techniczny oraz dysponuje osobami zdolnych do prawidłowej realizacji umowy. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług określonych w § 2 niniejszej umowy zgodnie 

z zapisami umowy oraz zgodnie z wymogami określonymi w art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 
1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 z późn. zm.), w rozporządzeniu 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania 
pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego 
albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2285) oraz  
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r., poz. 2022  
z późn. zm.). 

3. W zakres usług określonych w § 2 niniejszej umowy wchodzą: 
1) Współdziałanie z podmiotami uprawnionymi do wydawania dyspozycji usunięcia pojazdów, 

określonymi w art. 130a ust. 4 pkt 1-2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu 
drogowym oraz w art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. 

2) Przyjmowanie przez 24 h/dobę, przez 7 dni w tygodniu dyspozycji usunięcia pojazdu, 
wydanej przez uprawniony do jej wydania podmiot, w formie pisemnej oraz ustnie, w tym  
za pośrednictwem środków łączności. W przypadku wydania dyspozycji ustnie wymaga  
ona niezwłocznego potwierdzenia w formie pisemnej. Wzór Dyspozycji usunięcia pojazdu 
określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 
22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać 



 

 

bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenia akcji 
ratowniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2285). 

3) Dojazd do miejsca zdarzenia w czasie nie dłuższym niż 60 min. 
4) Zabezpieczenie pojazdów od chwili przekazania ich przez podmiot, który wydał dyspozycję 

usunięcia pojazdu. 
5) Załadunek i przetransportowanie pojazdów usuniętych z miejsca zdarzenia wraz z ich 

elementami na parking strzeżony. 
6) Rozładunek i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym aż do momentu wydania  

osobom, o których mowa w pkt 10.  
7) Zabezpieczenie na parkingu strzeżonym pojazdów i rzeczy w nich przechowywanych przed 

uszkodzeniem, kradzieżą oraz dewastacją, w sposób niezagrażający środowisku. 
8) Informowanie właścicieli usuniętych pojazdów o warunkach przechowywania i odbioru 

pojazdu. 
9) Na zlecenie Zamawiającego nieodpłatne przewiezienie przechowywanych pojazdów 

na wskazany przez Zamawiającego parking. 
10) Wydanie pojazdu:  

a) osobom uprawnionym do odbioru pojazdu t.j. osobie wskazanej w zezwoleniu  
na odbiór pojazdu z parkingu strzeżonego, właścicielowi wskazanemu w dowodzie 
rejestracyjnym, pozwoleniu czasowym lub w pokwitowaniu za zatrzymany dowód 
rejestracyjny lub pozwolenie czasowe albo innej uprawnionej osobie, pod warunkiem 
odebrania od tej osoby: zezwolenia na odbiór pojazdu z parkingu strzeżonego, jeżeli 
jest wymagane oraz dowodu uiszczenia opłaty za usunięcie i przechowywanie 
pojazdu potwierdzającego dokonanie wpłaty na rachunek bankowy Starostwa 
Powiatowego w Krapkowicach, nr konta: 53 8884 0004 2001 0000 0097 0001, 
a w przypadku o którym mowa w art. 130a ust. 1a ustawy Prawo o ruchu drogowym 
również dowodu uiszczenia kaucji.  

b) osobom upoważnionym przez Zamawiającego. 
11) Umożliwienie upoważnionym przez Zamawiającego osobom dokonywania oględzin 

przechowywanych na terenie parkingu strzeżonego pojazdów. 
12) W przypadku nieodebrania pojazdu z parkingu w terminie 3 miesięcy od dnia jego usunięcia 

powiadomienie o tym fakcie Zamawiającego oraz podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia 
pojazdu, nie później niż trzeciego dnia od dnia upływu 3-miesiecznego terminu 
przechowywania pojazdu. 

4. Usługę usuwania pojazdów Wykonawca zobowiązany jest wykonywać z wykorzystaniem 
pojazdów, które spełniają warunki dodatkowe dla pojazdów pomocy drogowej, określone 
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r., poz. 2022 
z późn. zm.), w liczbie, co najmniej 2 pojazdów, w tym: 1 pojazd przystosowany do usuwania  
i przemieszczania pojazdów do 3,5 t d.m.c. oraz min. 1 pojazd do usuwania i przemieszczania 
pojazdów powyżej 3,5 t d.m.c. wyposażony w podnośnik oraz wyciągarkę. 

5. Usługę przechowywania usuniętych pojazdów Wykonawca zobowiązany jest wykonywać  
na parkingu strzeżonym. Wykonawca gwarantuje, że posiada tytuł prawny do:  

 parkingu strzeżonego spełniającego ogólne warunki przewidziane dla parkingu strzeżonego, 
 t.j: nieruchomość utwardzona, trwale ogrodzona, oświetlona, dozorowana przez całą dobę, 
 wyposażona w sprzęt przeciwpożarowy, zamykana w sposób uniemożliwiający wjazd i wyjazd 
 bez zezwolenia osoby dozorującej, której to parametry i wyposażenie umożliwiać będą  
 przechowywanie wszystkich pojazdów sukcesywnie usuwanych z dróg, w przypadkach 
 określonych w art. 130a ust. 1 - 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym, w okresie trwania umowy. 
6. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego dostarczenia Zamawiającemu (fax nr: 77 4074 

359 lub 77 4074380) kopii Dyspozycji usunięcia pojazdu oraz do podania godziny przyjęcia 
pojazdu na parking strzeżony. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia: 



 

 

1) protokołu wydania pojazdu z parkingu strzeżonego, w przypadku wydania pojazdu osobom,  
o których mowa w §3 ust. 3 pkt 10 niniejszej umowy, wg wzoru określonego w załączniku nr 2 
do niniejszej umowy; 

2) zestawienia wyliczenia wartości wykonania usług, wg wzoru określonego w załączniku nr 3  
do niniejszej umowy. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji związanej z usuwaniem oraz 
przechowywaniem pojazdów, w szczególności do ewidencji usuniętych i przechowywanych 
pojazdów oraz udostępniania jej w każdym czasie na potrzeby Zamawiającego, zabezpieczenia 
informacji oraz danych osobowych zebranych w czasie trwania umowy przed dostępem osób 
nieupoważnionych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

 
§ 4 

1. Przewidywana wartość brutto umowy wynosi ….……. zł. (słownie: ………………..……………………….zł.), 
w tym podatek VAT 23%. 

2. Wykonawca zobowiązany będzie do obliczania kosztów za usuwanie i parkowanie pojazdów 
zgodne z cenami jednostkowymi podanymi na Formularzu ofertowym, o którym mowa w § 2 
ust. 2 niniejszej umowy, a przysługujące mu wynagrodzenie zależeć będzie wyłącznie od ilości 
faktycznie usuniętych pojazdów oraz czasu ich przechowywania, która może różnić się od ilości 
podanej na Formularzu ofertowym. 

3. Rozliczenia z tytułu świadczonych usług będących przedmiotem umowy będą następowały 
w okresach miesięcznych, wg stanu na koniec każdego miesiąca, na podstawie faktur 
wystawionych przez Wykonawcę. 

4. Do faktury Wykonawca zobowiązany jest załączyć następujące dokumenty: 
1) zestawienie zawierające wyliczenie wartości wykonanych usług w miesiącu rozliczeniowym 

wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do niniejszej umowy; 
2) kopię dyspozycji usunięcia pojazdu; 
3) protokół wydania pojazdu z parkingu strzeżonego wg wzoru określonego w załączniku nr 2  

do niniejszej umowy, jeżeli w miesiącu rozliczeniowym nastąpiło wydanie pojazdu; 
4) zezwolenie na odbiór pojazdu z parkingu, jeżeli jest wymagane, a w miesiącu rozliczeniowym 

nastąpiło wydanie pojazdu z parkingu; 
5) dowód uiszczenia opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdu, jeżeli w miesiącu 

rozliczeniowym nastąpiło wydanie pojazdu z parkingu osobie uprawnionej, o której mowa  
w § 3 ust. 3 pkt 10 lit. a niniejszej umowy. 

5. Rozliczenie finansowe z tytułu realizacji przedmiotu niemniejszej umowy następować będzie 
każdorazowo po doręczeniu Zamawiającemu (NIP Zamawiającego: 199-011-16-72) prawidłowo 
wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania,  
na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

6. Wykonawca oświadcza, że jest podmiotem zlecającym w rozumieniu ustawy z dnia  
10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu (Dz. U. 2018 poz. 2177). 

 
§ 5 

1. Niniejsza umowa wyłącza odpowiedzialność Zamawiającego za szkody wynikłe w związku 
z wykonywaniem usług przez Wykonawcę, którą to odpowiedzialność Wykonawca przejmuje 
w całości bez względu na rodzaj posiadanego ubezpieczenia. 

2. Wykonawca zobowiązuje ubezpieczyć się na cały okres trwania umowy od wszelkich zdarzeń,  
za które z uwagi na przedmiot umowy i rodzaj świadczonych na jej podstawie usług mógłby 
ponosić odpowiedzialność cywilną oraz przekazać Zamawiającemu kopię stosowej polisy  
w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy. 

 
§ 6 

1. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca 
zobowiązuje się do zapłacenia Zamawiającemu kary w wysokości 40% wartości brutto umowy, 
określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. 



 

 

2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi Wykonawca zobowiązuje się  
do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 1% wartości brutto umowy, 
określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy pojazd, którego dotyczy niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie usługi, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Za nienależyte wykonanie usługi uważa się w szczególności: 
1) przekazanie pojazdu na parking nie należący do Wykonawcy; 
2) nie zabezpieczenie pojazdu i elementów pojazdu w trakcie jego usuwania oraz 

przechowywania na parkingu; 
3) brak zapewnienia pomocy drogowej w miejscu zdarzenia w ciągu 60 minut od momentu 

otrzymania od uprawnionego podmiotu dyspozycji usunięcia pojazdu. 
4. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 
5. Zamawiający dokona potrącenia kary umownej, o której mowa w ust. 2 z bieżących należności 

przysługujących Wykonawcy z tytułu realizacji umowy bez odrębnych wezwań i powiadomień, 
na co Wykonawca wyraża zgodę. 

6. Wykonawca ma prawo obciążyć Zamawiającego ustawowymi odsetkami w/g obowiązujących 
przepisów w przypadku nieterminowej realizacji płatności umowy. 

 
§ 7 

1. Strony zawierają umowę na czas określony, od ……………..do ……………. z zastrzeżeniem ust. 2. 
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, lub dalsze 
wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 7 dni od 
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach bez obowiązku zapłaty odszkodowania.  

3. Umowa może być jednostronnie rozwiązana przez Zamawiającego w trybie natychmiastowym, 
w przypadku nie wykonania przez Wykonawcę usługi lub nienależytego wykonania przez 
Wykonawcę usługi, o której mowa w § 6 ust. 3. 

4. Umowa zostaje rozwiązana także w przypadku, gdy zostaną wykorzystane środki finansowe 
przeznaczone na jej realizację, w wysokości określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. 

5. Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia 
dokonanym na koniec miesiąca kalendarzowego. 

 
§ 8 

Wszelkie zmiany postanowień zawartej umowy wymagają zgody obu stron na piśmie pod rygorem 
nieważności.  

§ 9 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie właściwe przepisy 
Kodeksu Cywilnego oraz przepisy wykonawcze obowiązujące w tym zakresie. 
 

§ 10 
Ewentualne spory wynikłe przy wykonywaniu przedmiotu umowy będą rozstrzygane przez Sąd 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 11 
Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  
ze stron. 
 

ZAMAWIAJĄCY:       WYKONAWCA: 
 
 
…………………………………………………………..   ……………………………………………………….. 
 



 

 

Załącznik nr 2 do umowy 
Nr ………………………………… 

 
…………………………………………………… 
(Pieczęć nagłówkowa przedsiębiorcy) 

 

 
 

Protokół wydania pojazdu z parkingu strzeżonego nr ……………………. 
 z dnia ……………………………………….. 

 
 
1. Numer dyspozycji usunięcia pojazdu   ………………………….…………………………... 

2. Rodzaj oraz d.m.c pojazdu     ………………………………..…………………..... 

3. Numer rejestracyjny     ………………………………..……………………... 

lub numer nadwozia/ramy pojazdu   ………………………………..……………………… 

4. Data i godzina przyjęcia pojazdu na parking  ................……..………………………………… 

5. Data i godzina wydania pojazdu z parkingu   …..………………………………………………….. 

6. Ilość dni przechowywania  pojazdu   ………………………………………………………. 

 
 
Uwagi wniesione do protokołu: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
 
 
 
Czytelny podpis osoby wydającej pojazd                            …………………………………………………… 
 
 
Czytelny podpis osoby uprawnionej do odbioru pojazdu  …………………………………………………. 



 

 

Załącznik nr 3 do umowy 
……………………………………. 

……………….……………………… 
(Pieczęć nagłówkowa przedsiębiorcy) 

 
Zestawienie wartości wykonywanych usług 

za okres od dnia ……………………….. do dnia ……..……….…………… 
 

L.p. Nazwa 
Pojazdy przechowywane na parkingu 

1 2 3 4 5……….. 

1 
Data wydania i numer 
dyspozycji usunięcia pojazdu 
 

     

2 
Rodzaj pojazdu 
oraz d.m.c pojazdu 

     

3 
Nr rejestracyjny pojazdu 
 

     

4 
Data oraz godzina przyjęcia 
pojazdu na parking 

     

5 
Data oraz godzina wydania 
pojazdu z parkingu/ 
nr protokołu 

     

6 
Ilość dób przechowywania 
pojazdu 

     

7 
Wartość brutto za usunięcie 
pojazdu 

     

8 
Wartość brutto za 
przechowywanie pojazdu  

     

9 
Ogólna wartość brutto 
wykonanych usług   
(poz. 7 + 8) 

     

 
Ogólna wartości wykonanych usług: ……………….………… słownie: …………………..………………………….………. 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….. 
 
 
 
 
 
            
       ……………………………………………………….. 
        (podpis przedsiębiorcy) 


