Załącznik Nr 3 do
Zapytania ofertowego – zaproszenia do złoŜenia oferty
- projekt -

UMOWA Nr ……
zawarta w dniu ……………………… r. w Jeleniej Górze pomiędzy Powiatem Jeleniogórskim
z siedzibą władz w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia Góra, zwanym
dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez:
1. Annę Konieczyńską
– Starostę Jeleniogórskiego,
2. Pawła Kwiatkowskiego
– Wicestarostę Jeleniogórskiego,
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu
– GraŜyny Bojęć,
posiadającym NIP 611-250-35-48, REGON 230821492
a ……………………………………………………………………………………………
zwanym dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez:
1. …………………
– ………………………………
2. …………………
– ………………………………
posiadającym NIP ………………, REGON ……………… .
Strony wspólnie ustalają, co następuje:
W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego do kwoty 30.000 euro
– na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), a takŜe zgodnie z § 6 Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej wyraŜonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, stanowiącego Załącznik
do Zarządzenia Nr 30/2015 Starosty Jeleniogórskiego z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie
wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyraŜonej w złotych
równowartości kwoty 30.000 euro (z późn. zm.), ZAMAWIAJĄCY powierza, a WYKONAWCA
przyjmuje do realizacji usługę polegającą na „Usuwaniu pojazdów z dróg powiatu
jeleniogórskiego w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym”.
§1
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na:
1) przyjęciu kaŜdego zlecenia przyjazdu oraz dojazd do miejsca wskazanego zgodnie
z dyspozycją wydaną przez uprawnione osoby, o których mowa w art. 130a ust. 4
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz.
1137 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą (dojazd na miejsce zdarzenia nastąpi
w maksymalnym czasie do 60 minut od momentu wydania dyspozycji);
2) wyciągnięciu pojazdu spoza drogi – o ile będzie to konieczne – w celu usunięcia
pojazdu z miejsca zdarzenia;
3) załadunku pojazdu (części pojazdu) lub zespołu pojazdów na zestaw holujący;
4) uprzątnięciu miejsca zdarzenia z rozrzuconych części pojazdu (o ile występują),
z wyjątkiem konieczności uŜycia specjalistycznego sprzętu i materiałów;
5) transporcie usuniętego pojazdu na wyznaczony parking strzeŜony;
6) rozładowaniu usuniętego pojazdu na parkingu strzeŜonym i właściwym ustawieniu
pojazdu na parkingu w sposób gwarantujący jego bezpieczne parkowanie,
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7) nieodpłatnym przewiezieniu pojazdów z dotychczasowego miejsca przechowywania
(na terenie miasta Jelenia Góra) na inny parking strzeŜony umiejscowiony w granicach
administracyjnych Miasta Jeleniej Góry lub Powiatu Jeleniogórskiego, wskazany przez
Zamawiającego – o ile będzie to konieczne.
2. Miejsce realizacji usługi – granice administracyjne powiatu jeleniogórskiego
(województwo dolnośląskie).
3. Szczegółowy opis przedmiotu umowy określają: Zapytanie ofertowe – zaproszenie do
złoŜenia oferty, stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy oraz oferta WYKONAWCY,
stanowiącą Załącznik Nr 2 do niniejszej umowy.
§2
Ustala się termin wykonania zamówienia: od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.
§3
WYKONAWCA zobowiązany jest::
1) realizować przedmiot umowy zgodnie z Ustawą oraz rozporządzeniem Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów,
których uŜywanie moŜe zagraŜać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo
utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej (Dz. U. Nr 143, poz. 846 z późn. zm.);
2) realizować kaŜde zlecenie usunięcia pojazdu z drogi na wniosek osób do tego
uprawnionych – zgodnie z art. 130a ust. 4 Ustawy;
3) zapewnić 24-godzinną dyspozycyjność oraz ciągłość świadczonych usług przez 7 dni
w tygodniu (takŜe w święta);
4) zapewnić niezwłoczny dojazd do miejsca, w którym znajduje się pojazd będący
przedmiotem dyspozycji – w czasie nie dłuŜszym niŜ 60 minut od wydania dyspozycji;
5) bezpiecznie transportować pojazd usunięty z miejsca zdarzenia wraz z jego elementami na
wyznaczony przez ZAMAWIAJĄCEGO parking;
6) odstąpić w trybie natychmiastowym od usunięcia pojazdu na polecenie funkcjonariusza lub
pracownika uprawnionego podmiotu, który wydał dyspozycję jego usunięcia (w przypadku
ustania przyczyny usunięcia pojazdu). W przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu,
rozliczenie za wykonanie części usługi (np. dojazd i/lub załadunek/rozładunek) następują
między właścicielem pojazdu a WYKONAWCĄ – bez udziału ZAMAWIAJĄCEGO;
7) zabezpieczyć pojazd i rzeczy w nim przechowywane od chwili przekazania pojazdu przez
podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu, do czasu pokwitowania przez
pracownika parkingu strzeŜonego faktu przyjęcia pojazdu wraz z wyposaŜeniem;
8) załadować i zabezpieczyć pojazd przed uszkodzeniem, zniszczeniem i kradzieŜą w czasie
transportu;
9) rozładować pojazd na parkingu strzeŜonym i właściwie ustawić pojazd na parkingu
w sposób gwarantujący jego bezpieczne parkowanie.
§4
1. WYKONAWCA oświadcza, Ŝe w ramach realizacji przedmiotu umowy zapewni obsługę
specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do wykonywania tego rodzaju zadań, w ilości
zapewniającej sprawną obsługę, w tym zwłaszcza pojazdów, które spełniają warunki dodatkowe
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dla pojazdów pomocy drogowej, określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposaŜenia
(Dz. U. z 2015 r. poz. 305), w szczególności:
1) …… pojazdu/ów do usuwania i przewozu pojazdów o dopuszczalnej masie
całkowitej do 3,5 tony – w tym … wyposaŜonego/ych w płytę ekologiczną oraz
urządzenie typu HDS,
2) …… pojazdu/ów do usuwania i przewozu pojazdów o dopuszczalnej masie
całkowitej od 3,5 tony do 16 ton,
3) …… pojazdu/ów do usuwania i przewozu pojazdów o dopuszczalnej masie
całkowitej powyŜej 16 ton.
2. WYKONAWCA oświadcza, Ŝe posiada aktualną licencję na wykonywanie krajowego
transportu drogowego, udzieloną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 z późn. zm.).
3. Strony zobowiązują się do wzajemnego i niezwłocznego powiadamiania się na piśmie
o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu wzajemnych zobowiązań w trakcie wykonywania
przedmiotu umowy.
4. WYKONAWCA podczas realizacji przedmiotu umowy ponosi pełną odpowiedzialność
za szkody wyrządzone osobom trzecim, związane z usuwaniem, przemieszczaniem
i holowaniem pojazdów, jak równieŜ za utratę przedmiotów znajdujących się w pojazdach oraz
stanowiących ich wyposaŜenie – od chwili rozpoczęcia czynności związanych
z usuwaniem pojazdów do czasu ich zaparkowania na parkingu strzeŜonym.
5. ZAMAWIAJĄCY nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę pojazdów
bądź przedmiotów stanowiących ich wyposaŜenie – w czasie wykonywania przez
WYKONAWCĘ przedmiotu umowy.
§5
1. Do realizacji przedmiotu umowy z ramienia WYKONAWCY wyznacza się:
………………………………………………………………………………………………
2. Do realizacji przedmiotu umowy oraz kontroli prawidłowej realizacji przedmiotu
umowy przez WYKONAWCĘ z ramienia ZAMAWIAJĄCEGO wyznacza się:
………………………………………………………………………………………………
§6
1. Za wykonywanie przedmiotu umowy strony ustalają stałe ceny jednostkowe w wysokości:
Lp.

Rodzaj pojazdu

Cena jednostkowa
brutto za usunięcie
pojazdu ( w tym:
dojazd, załadunek
i rozładunek, transport)

A

B

C

1
2
3

Rower lub motorower
Motocykl
Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t
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4
5
6

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyŜej 3,5 t do 7,5 t
Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyŜej 7,5 t do 16 t
Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyŜej 16 t

2. Ceny jednostkowe oferowane przez WYKONAWCĘ będą obowiązywać przez cały
okres, na jaki umowa została zawarta.
3. Rozliczenie za przedmiot umowy będzie się odbywało na podstawie faktury Vat
wystawianej przez WYKONAWCĘ i dostarczanej ZAMAWIAJĄCEMU kaŜdorazowo
w terminie do 14 dni od dnia wykonania usługi usunięcia i przewiezienia danego pojazdu na
parking strzeŜony. Do faktury Vat WYKONAWCA załącza kaŜdorazowo kserokopię
dyspozycji usunięcia pojazdu w trybie art. 130a Ustawy wraz z pokwitowaniem przyjęcia
pojazdu na parking strzeŜony (pokwitowanie zawiera co najmniej: datę i godzinę przyjęcia
pojazdu na parking, numer rejestracyjny pojazdu przyjętego na parking oraz podpis osoby
przyjmującej pojazd).
4. Wynagrodzenie za daną fakturę Vat będzie płatne w formie przelewu
z rachunku ZAMAWIAJĄCEGO na rachunek WYKONAWCY, wskazany na fakturze Vat,
w terminie … dni od dnia otrzymania faktury Vat przez ZAMAWIAJĄCEGO. Za datę zapłaty
uwaŜa się dzień obciąŜenia rachunku ZAMAWIAJĄCEGO.
5. W wypadku niedotrzymania przez ZAMAWIAJĄCEGO terminów płatności,
określonych w umowie, WYKONAWCY przysługuje prawo dochodzenia ustawowych odsetek
za zwłokę.
6. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia realizowany będzie przy pomocy
podwykonawców, zapłata wynagrodzenia nastąpi po dołączeniu przez WYKONAWCĘ do
faktury Vat oświadczeń podpisanych przez podwykonawców, iŜ otrzymali naleŜne im
wynagrodzenia za wykonanie danego zakresu rzeczowego zadania.
§7
1.
WYKONAWCA moŜe powierzyć wykonywanie części zamówienia podwykonawcom
pod warunkiem, Ŝe podwykonawcy posiadają wymagane uprawnienia niezbędne do jego
wykonania (w tym aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego).
2.
W przypadku, gdy przedmiot zamówienia realizowany będzie przy pomocy
podwykonawców,
WYKONAWCA
ponosi
wobec
ZAMAWIAJĄCEGO
pełną
odpowiedzialność za prace przez nich wykonane. WYKONAWCA ponosi pełną
odpowiedzialność za działania lub zaniechania podwykonawców jak za swoje własne.
3.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku
podwykonawcy będzie traktowana jak przerwa wynikła z przyczyn leŜących po stronie
WYKONAWCY.
4.
WYKONAWCA przy pomocy podwykonawców wykona następujący zakres rzeczowy
prac: …………………………………………………………………………………………… .
albo
4. Na dzień podpisywania umowy WYKONAWCA oświadcza, Ŝe będzie realizował zamówienie bez
udziału podwykonawców.
5.

Pozostały zakres prac WYKONAWCA wykona własnymi siłami.
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6.
Zmiana podwykonawcy lub zlecenie mu innego niŜ przewidziany w ofercie zakresu prac
wymaga pisemnego uzasadnienia i zgody ZAMAWIAJĄCEGO.
7.
Umowa o podwykonawstwo powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem
niewaŜności.
§8
1. WYKONAWCA zobowiązany jest zapłacić ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną:
1) w wysokości 3.000 zł w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za
które odpowiada WYKONAWCA, a takŜe w przypadku odstąpienia od umowy przez
ZAMAWIAJĄCEGO z przyczyn zawinionych przez WYKONAWCĘ;
2) w wysokości 2.000 zł za nienaleŜyte wykonanie umowy, w szczególności za:
a) nieuporządkowanie miejsca, na którym znajdował się pojazd przeznaczony do
usunięcia (z wyjątkiem konieczności uŜycia sprzętu specjalistycznego znajdującego
się w pojazdach do tego przystosowanych);
b) przekroczenie czasu oczekiwania na przybycie na miejsce zdarzenia powyŜej 60
minut od chwili przyjęcia zlecenia (z wyłączeniem uzasadnionych przypadków,
np. w przypadku katastrofy w ruchu lądowym, działania osób trzecich lub
wystąpienia innej siły wyŜszej uniemoŜliwiającej dojazd na wskazane miejsce
w wymaganym czasie);
c) niezgodnie z zapisami umowy oraz załączników do umowy realizowanie przez
WYKONAWCĘ przedmiotu umowy – pod warunkiem udowodnienia tego faktu
na podstawie dowodów, w których posiadanie wejdzie ZAMAWIAJĄCY.
3) w wysokości 1.000 zł za nieprzedłoŜenie ZAMAWIAJĄCEMU w terminie do 7 dni
licząc od dnia upłynięcia waŜności dotychczasowej polisy OC – potwierdzonej za
zgodność z oryginałem kserokopii opłaconej polisy od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności, której kwota ubezpieczenia nie będzie niŜsza niŜ
150.000 zł – o ile w trakcie realizacji umowy upłynie waŜność pierwszej polisy OC.
2. ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest zapłacić WYKONAWCY karę umowną w wysokości
2.000 zł w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada
ZAMAWIAJĄCY.
3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyŜszającego wysokość
kar umownych.
§9
Wszelkie zmiany treści zawartej umowy lub jej uzupełnienia wymagają formy pisemnej
w postaci aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaŜności.
§ 10
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
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§ 11
Wszelkie spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy strony będą się starały rozstrzygnąć na
drodze polubownej. W sytuacji nieosiągnięcia porozumienia na drodze polubownej, spory będą
rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.
§ 12
Umowę sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach na prawach oryginału –
w tym dwa egzemplarze dla ZAMAWIAJĄCEGO, jeden egzemplarz dla WYKONAWCY.
§ 13
Wykaz załączników stanowiących integralne części umowy:
1) Zapytanie ofertowe – zaproszenie do złoŜenia oferty cenowej – Załącznik Nr 1;
2) Oferta Wykonawcy – Załącznik Nr 2.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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