Załącznik Nr 4/A do SIWZ
- 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 o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości poniŜej 207.000 euro, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.),
zwaną dalej ustawą Pzp, ZAMAWIAJĄCY powierza, a WYKONAWCA przyjmuje do realizacji
„Świadczenie usługi przechowywania na parkingu strzeŜonym pojazdów usuniętych
z dróg powiatu jeleniogórskiego w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym” –
zgodnie ze złoŜoną ofertą WYKONAWCY, która stanowi Załącznik nr 1 do umowy.
§1
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na:
1) zabezpieczeniu pojazdu usuniętego w trybie art. 130a 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 – zgodnie z dyspozycją wydaną przez uprawniony podmiot, o którym
mowa w art. 130a ust. 4 Ustawy – od chwili przyjęcia pojazdu na parking strzeŜony
WYKONAWCY;
2) przechowywaniu pojazdu na parkingu strzeŜonym WYKONAWCY;
3) przechowywaniu w zabezpieczonym pomieszczeniu wyposaŜenia pojazdu, jego części
lub innych elementów, które zostały oddzielone od pojazdu i mogłyby ulec
zniszczeniu lub zaginięciu w miejscu przechowywania pojazdu;
4) zabezpieczeniu pojazdu z uszkodzeniami powypadkowymi – zapewnieniu
postoju takiego pojazdu pod zadaszeniem,
5) wydaniu pojazdu osobie uprawnionej,
6) prowadzeniu ewidencji przyjmowanych i wydawanych pojazdów.
2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy określają: Specyfikacja Istotnych Warunków
Zamówienia, stanowiąca Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy oraz oferta WYKONAWCY,
stanowiącą Załącznik Nr 2 do niniejszej umowy.
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§2
Ustala się termin wykonania zamówienia: od dnia (planowo: 01.01.2016 r. – termin rozpoczęcia
moŜe ulec zmianie w związku z koniecznością zakończenia procedury przetargowej) do dnia
30.06.2016 r.
§3
WYKONAWCA zapewnia 24-godzinną dyspozycyjność oraz ciągłość świadczonych usług
przez 7 dni w tygodniu.
§4
1. Miejscem przechowywania pojazdów będzie parking strzeŜony usytuowany
w ………………………………………………………………………………………… (adres),
będący własnością WYKONAWCY lub co do którego WYKONAWCA posiada inny tytuł
prawny do dysponowania.
2. Parking, na którym przechowywane będą pojazdy usunięte z dróg powiatu
jeleniogórskiego w trybie art. 130a Ustawy jest: utwardzony, ogrodzony, oświetlony, zamykany
w sposób uniemoŜliwiający dostęp osób nieupowaŜnionych, wyposaŜony w sprzęt
przeciwpoŜarowy i sanitarny, całodobowo dozorowany oraz całodobowo obsługiwany
przez osobę, która będzie przyjmować i wydawać pojazdy, a takŜe posiada dojazd drogą
publiczną bez ograniczeń tonaŜowych.
3. WYKONAWCA zapewnia na prowadzonym parkingu …… stanowisk parkingowych –
w tym:
1) …… miejsc dostosowanych do przechowywania pojazdów o dopuszczalnej
masie całkowitej do 3,5 tony,
2) …… miejsca dostosowane do przechowywania pojazdów o dopuszczalnej masie
całkowitej od 3,5 tony do 16 ton,
3) …… miejsce dostosowane do przechowywania pojazdów o dopuszczalnej masie
całkowitej powyŜej 16 ton
4) …… zadaszone miejsca dla pojazdów z uszkodzeniami powypadkowymi.
4. WYKONAWCA zapewnia na prowadzonym parkingu zabezpieczone pomieszczenie,
w którym przechowywane będzie wyposaŜenie pojazdu, jego części lub inne elementy, które
zostały oddzielone od pojazdu i mogłyby ulec zniszczeniu lub zaginięciu.
5. Parkowanie pojazdów odbywać się będzie w sposób zapewniający bezpieczeństwo
środowiska, tj. parking jest przystosowany do przechowywania pojazdów z wyciekiem oleju
oraz innych płynów eksploatacyjnych – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
6. Strony zobowiązują się do wzajemnego i niezwłocznego powiadamiania się na piśmie
o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu wzajemnych zobowiązań w trakcie wykonywania
przedmiotu umowy.
7. WYKONAWCA podczas realizacji przedmiotu umowy ponosi pełną odpowiedzialność
za szkody wyrządzone osobom trzecim, związane z przechowywaniem pojazdów na
prowadzonym parkingu, jak równieŜ za utratę przedmiotów znajdujących się w pojazdach oraz
stanowiących ich wyposaŜenie – od chwili umieszczenia pojazdów na parkingu do czasu wydania
ich uprawnionym osobom.
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8. 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 zamówienia z ramienia WYKONAWCY wyznacza się:
………………………………………………………………………………………………
2. Do realizacji przedmiotu umowy oraz kontroli prawidłowej jej realizacji przez
WYKONAWCĘ z ramienia ZAMAWIAJĄCEGO wyznacza się:
1) Zenona Bednarz – Dyrektor Wydziału Komunikacji (tel.: 75 6473201);
2) Joannę śmudzińską – Głównego Specjalistę w Wydziale Komunikacji (tel.: 75
6473202).
3. WYKONAWCA umoŜliwi osobom upowaŜnionym przez ZAMAWIAJĄCEGO
przeprowadzanie kontroli prowadzonego parkingu, a takŜe prowadzonej ewidencji
przyjmowanych i wydawanych pojazdów – na kaŜde zgłoszenie takiej potrzeby przez
ZAMAWIAJĄCEGO.
§6
1. Za wykonywanie
w wysokości:

przedmiotu

umowy

strony

Rodzaj pojazdu

1
2
3
4

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

jednostkowe

Cena jednostkowa brutto
za kaŜdą dobę
przechowywania pojazdu

Lp.
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ustalają

2. Ceny jednostkowe oferowane przez WYKONAWCĘ nie ulegną zwiększeniu przez pełny
okres obowiązywania umowy.
3. Ceny jednostkowe wskazane w ust. 1 będą obowiązywać przez pierwszy miesiąc
przechowywania pojazdu – licząc od dnia przyjęcia pojazdu na parking WYKONAWCY.
4. Po upływie pierwszego miesiąca przechowywania pojazdu do maksymalnie dwóch
miesięcy – w stosunku do ceny jednostkowej brutto za kaŜdą dobę przechowywania pojazdu
o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, o której mowa w ust. 1, WYKONAWCA nalicza
upust w wysokości … %. (Jeśli Wykonawca zaoferuje upust – zgodnie z kryterium II oceny ofert)
5. Po upływie dwóch miesięcy przechowywania pojazdu do czasu odebrania pojazdu przez
osobę uprawnioną lub osobę upowaŜnioną przez ZAMAWIAJĄCEGO – w stosunku do ceny
jednostkowej brutto za kaŜdą dobę przechowywania pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej
do 3,5 tony zawierającej upust określony w ust. 4, WYKONAWCA nalicza upust w wysokości
… %. (Jeśli Wykonawca zaoferuje upust – zgodnie z kryterium III oceny ofert)
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6. Rozliczenie za przedmiot umowy będzie się odbywało na podstawie faktur
wystawianych przez WYKONAWCĘ na koniec miesiąca, którego faktura dotyczy
(z uwzględnieniem cen jednostkowych, zawierających upusty – jeśli dotyczy, przemnoŜonych
przez ilość pojazdów – co do ich rodzaju – przechowywanych i faktycznie odebranych
z parkingu przez osoby uprawnione).
7. Faktury Vat kaŜdorazowo dostarczane będą do 5-go dnia miesiąca następującego po
miesiącu, którego faktura dotyczy. Do faktury Vat WYKONAWCA kaŜdorazowo załączy
pisemny wykaz pojazdów umieszczonych na parkingu w miesiącu poprzednim (wykaz będzie
zawierać co najmniej: datę i godzinę umieszczenia pojazdu na parkingu, markę
i numer rejestracyjny pojazdu, a takŜe datę i godzinę odbioru pojazdu przez osobę uprawnioną do
odbioru pojazdu).
8. 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 wypłaty
uwaŜa się dzień obciąŜenia rachunku ZAMAWIAJĄCEGO.
9. Koszty przechowywania pojazdu, nieodebranego w ciągu 3 miesięcy licząc od dnia
usunięcia pojazdu przez osobę uprawnioną – będącą właścicielem pojazdu na dzień usunięcia
pojazdu w trybie art. 130a Ustawy lub innej upowaŜnionej przez nią osoby –
ZAMAWIAJĄCY ureguluje po wyegzekwowaniu zapłaty od osoby będącej właścicielem
pojazdu na dzień usunięcia pojazdu trybie art. 130a Ustawy.
10. Strony ustalają, iŜ w przypadku braku moŜliwości wyegzekwowania od właściciela
pojazdu zapłaty kosztów, o których mowa w ust. 9, rozliczenie naleŜności przysługujących
WYKONAWCY nastąpi poprzez zapłatę przez ZAMAWIAJĄCEGO równowartości 20 %
kosztów przechowywania pojazdu. Termin zapłaty nastąpi w ciągu 30 dni od dnia uzyskania
przez ZAMAWIAJĄCEGO informacji o bezskuteczności postępowania egzekucyjnego
i braku moŜliwości zaspokojenia roszczeń wobec właściciela pojazdu.
11. W wypadku niedotrzymania przez ZAMAWIAJĄCEGO terminów płatności,
określonych w umowie, WYKONAWCY przysługuje prawo dochodzenia ustawowych odsetek
za zwłokę.
12. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia realizowany będzie przy pomocy
podwykonawców, wypłata 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.
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: …………………………………………………………………………………………… .
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albo

4.

Na dzień podpisywania umowy WYKONAWCA oświadcza, Ŝe będzie realizował zamówienie bez
udziału podwykonawców.
5. Pozostały zakres prac WYKONAWCA wykona własnymi siłami.
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. JeŜeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
WYKONAWCA powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
Pzp, WYKONAWCA zobowiązany jest wykazać ZAMAWIAJĄCEMU, Ŝe proponowany inny
podwykonawca, lub sam WYKONAWCA, spełnia warunki postawione przez
ZAMAWIAJĄCEGO w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w stopniu nie mniejszym niŜ
wymagany.
§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 4.000 zł za nienaleŜyte zabezpieczenie pojazdów z uszkodzeniami
powypadkowymi na parkingu oraz wyposaŜenia pojazdu, jego części lub innych
elementów, które zostały oddzielone od pojazdu i mogłyby ulec zniszczeniu lub
zaginięciu;
3) w wysokości 2.000 zł za nieprowadzenie lub nieaktualizowanie danych ewidencji
przyjmowanych i wydawanych pojazdów.
2. ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest zapłacić WYKONAWCY karę umowną
w wysokości 3.000 zł w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które
odpowiada ZAMAWIAJĄCY.
3. WYKONAWCA oświadcza, Ŝe wyraŜa zgodę na potrącanie z wynagrodzenia za
wykonanie przedmiotu umowy naliczonych kar umownych.
4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyŜszającego wysokość
kar umownych.
§9
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru WYKONAWCY – z wyjątkiem, o którym mowa w art.
144 ust. 1 ustawy Pzp – określonym w ust. 2 niniejszego paragrafu.
2. Strony dopuszczają moŜliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie dotyczącym zmiany:
1) wynagrodzenia naleŜnego Wykonawcy w przypadku zmiany w trakcie obowiązywania
umowy stawki podatku od towarów i usług – w takiej sytuacji kaŜda ze stron umowy
w terminie do 30 dni od dnia wejścia w Ŝycie przepisów dokonujących powyŜsze
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zmiany moŜe zwrócić się z pisemnym wnioskiem do drugiej strony
o przeprowadzenie negocjacji w sprawie zmiany wynagrodzenia naleŜnego
Wykonawcy zamówienia;
2) terminu rozpoczęcia świadczenia usługi (planowo: 01.01.2016 r.) – do momentu
zakończenia procedury wyboru Wykonawcy zamówienia i zawarcia waŜnej
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Wszelkie zmiany treści zawartej umowy lub jej uzupełnienia wymagają formy pisemnej
w postaci aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaŜności.
§ 10
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy
w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
ZAMAWIAJĄCY moŜe odstąpić od umowy w trybie art. 145 ustawy Pzp w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku WYKONAWCA moŜe Ŝądać
wyłącznie naleŜnego wynagrodzenia z tytułu wykonania części umowy.
§ 11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp oraz
Kodeksu cywilnego.
§ 12
Wszelkie spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy strony będą się starały rozstrzygnąć na
drodze polubownej. W sytuacji nie osiągnięcia porozumienia na drodze polubownej, spory będą
rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.
§ 13
Umowę sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach na prawach oryginału –
w tym dwa egzemplarze dla ZAMAWIAJĄCEGO, jeden egzemplarz dla WYKONAWCY.
§ 14
Wykaz załączników stanowiących integralne części umowy:
1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Załącznik Nr 1;
2) Oferta Wykonawcy – Załącznik Nr 2.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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