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                         załącznik nr 1  
Umowa o świadczenie całodobowych usług w zakresie usuwania, holowania   

i przechowywania na parkingu strzeżonym pojazdów zabezpieczonych w trybie art. 130a  
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 

 
Zawarta w  dniu .................2020 r. w Kędzierzynie - Koźlu pomiędzy :  

1. ………………………………………………  
2. ……………………………………………….  

Siedziba Zarządu Powiatu – Plac Wolności 13, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, NIP 7492096439  
zwanym dalej w tekście „Zamawiającym”  
a  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
zwanym dalej w tekście umowy „Wykonawcą” reprezentowanym przez :  
1)  …………………………………………………………………………,  
2)  ………………………………………………………………………….  

 
§ 1 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się wykonywać  zamówienie pod nazwą:  
„Świadczenie całodobowych usług w zakresie usuwania, holowania i przechowywania na parkingu 

strzeżonym pojazdów zabezpieczonych w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.  
Prawo o ruchu drogowym”. 

2. Przedmiotem niniejszej umowy są usługi wykonywane na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego  
w trybie określonym w art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U.  
z  2017 poz. 1260 z późn. zm.) polegające na:  
1) usuwaniu pojazdu na wyznaczony parking strzeżony z dróg położonych na terenie Powiatu 

Kędzierzyńsko-Kozielskiego;  
2) przechowywaniu (parkowaniu) pojazdu usuniętego z drogi na parkingu strzeżonym wyznaczonym 

przez Zamawiającego.  
3. Usługi usuwania pojazdów na wyznaczony parking strzeżony z dróg położonych na terenie Powiatu 

Kędzierzyńsko-Kozielskiego obejmują:  
1) dojazd do miejsca zdarzenia z odpowiednim sprzętem transportowym przeznaczonym do usuwania  
i przemieszczania pojazdów;  
2) załadunek i zabezpieczenie pojazdu, w tym ładunku jeśli znajduje się na pojeździe przed uszkodzeniem, 
zniszczeniem lub kradzieżą w czasie transportu na parking;  
3) dojazd z pojazdem holowanym na parking;  
4) rozładunek sprzętu transportowego i przekazanie pojazdu.  

4. Usługi przechowywania (parkowania) pojazdów usuniętych z drogi obejmują:  
1) przyjęcie pojazdu i zgłoszenie tego faktu Zamawiającemu;  
2) ewidencjonowanie przyjętych pojazdów;  
3) zabezpieczenie przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi motorowerów, motocykli  
i samochodów z uszkodzeniami powypadkowymi w garażu lub w przypadku zajętych stanowisk garażowych 
przykrycie ich plandeką np. z brezentu, folii itp.;  
4) zabezpieczenie ładunku jeśli znajduje się na pojeździe przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradzieżą 
w czasie przechowywania do czasu wydania pojazdu osobie uprawnionej;  
5) ochronę i nadzorowanie pojazdów oraz ich ładunków;  
6) wydanie pojazdu osobie uprawnionej.  

5. Decyzję o usunięciu pojazdu z drogi i skierowaniu na wyznaczony parking strzeżony podejmują uprawnione 
organy, określone przepisami art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym.  

6. Pojazd usunięty z drogi w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu Drogowym 
przechowywany (parkowany)  będzie odpowiednio na parkingu strzeżonym prowadzonym przez 
Wykonawcę, położonym ………………………………..……………………………...………………… oraz parkingu strzeżonym 
przystosowanym do przechowywania usuniętych pojazdów przewożących materiały niebezpieczne 
położonym ………………………………………………….., które są parkingami depozytowym wyznaczonym przez 
Zamawiającego.  

7. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia dokumentacji fotograficznej przed usunięciem pojazdu 
(pozwalającej stwierdzić miejsce skąd pojazd jest usuwany oraz ewentualne uszkodzenia pojazdu przed 
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transportem) oraz w dniu wydania osobie upoważnionej do odbioru pojazdu (pozwalającej stwierdzić 
ewentualne uszkodzenia powstałe podczas parkowania) 

8. Każdorazowo Wykonawca niezwłocznie powiadomi pisemnie Zamawiającego o usunięciu pojazdu na 
parking w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym przekazując 
Zamawiającemu kartę ewidencyjną pojazdu, kopię dyspozycji usunięcia pojazdu, dokumentację 
fotograficzną oraz kopię dowodu wpłaty opłaty należnej za usunięcie i przechowywanie pojazdu  
(w przypadku gdy pojazd został odebrany) w terminie 7 dni od dnia usunięcia pojazdu. Dokumentacja 
powyższa może być przekazana Zamawiającemu w formie elektronicznej na wskazany adres do kontaktów 
w sprawie realizacji zadania przy zastosowaniu środków kryptograficznych (np. poprzez zabezpieczenie 
plików zawierających dane osobowe hasłem). 

9. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji, w tym fotograficznej związanej  
z usuwaniem (przemieszczaniem) i przechowywaniem pojazdów, w szczególności ewidencji usuniętych  
i przechowywanych pojazdów oraz udostępniania w każdym czasie na potrzeby Zamawiającego danych, 
dotyczących ilości, rodzaju i czasu przechowywania pojazdów, zabezpieczenia informacji oraz danych 
osobowych zebranych w czasie trwania umowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za powierzone mienie (pojazd i wyposażenie).  
 

§ 2 
Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią:  

1) Oferta Wykonawcy.  
 

§ 3 
1. Decyzję o usunięciu  pojazdu z drogi podejmują uprawnione podmioty, określone przepisami art. 130a 

ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.  
2. Dyspozycję usunięcia pojazdu z drogi wydaje w formie pisemnej funkcjonariusz uprawnionego podmiotu, po 

osobistym upewnieniu się, że istnieją przesłanki do usunięcia pojazdu.  
3. Dyspozycja  usunięcia pojazdu z drogi może być wydana ustnie, w tym za  pośrednictwem środków 

łączności. W takim przypadku dyspozycja wymaga niezwłocznego potwierdzenia w formie pisemnej.  
 

 
§ 4 

1. Wykonawca jest zobowiązany do wydawania pojazdów osobom uprawnionym do ich odbioru od 
poniedziałku do piątku w czasie nie krótszym niż 8 godzin dziennie oraz w soboty w czasie nie krótszym niż 5 
godzin. W dni ustawowo wolne od pracy wydanie pojazdu może nastąpić w następnym dniu roboczym 
następującym po takim dniu. Wydanie pojazdu następuje po przekazaniu wykonawcy zezwolenia na odbiór 
pojazdu, wystawionego przez podmiot który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu, o ile jest wymagane. 

2. Przed wydaniem pojazdu Wykonawca jest zobowiązany poinformować właściciela pojazdu, lub osobę 
uprawnioną do jego odbioru o wysokości należnej opłaty związanej z usunięciem i przechowywaniem 
pojazdu,  a którą należy uiścić w terminie 7 dni od dnia odebrania pojazdu na rzecz Powiatu Kędzierzyńsko-
Kozielskiego, na wskazane konto nr 06 1020 3714 0000 4302 0105 5623 Starostwa Powiatowego  
w Kędzierzynie-Koźlu. Informacja o wysokości opłat stanowi załącznik nr 1. 

3. Opłatę o której mowa w ust. 2 Wykonawca oblicza na podstawie stawek określonych w obowiązującej na 
dany rok kalendarzowy Uchwale Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sprawie ustalenia wysokości 
opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów 

4. Z chwilą potwierdzenia  przez właściciela informacji o wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie 
pojazdu wygasają zobowiązania finansowe Zamawiającego względem Wykonawcy z tytułu dalszego 
przechowywania tego pojazdu na parkingu Wykonawcy.  

5. Rozliczenie ewentualnych kosztów z tytułu dalszego przechowywania na parkingu Wykonawcy pojazdu,  
o którym mowa w ust. 3 nastąpi pomiędzy Wykonawcą a właścicielem pojazdu.  

6. Osoba odbierająca pojazd na „Zezwoleniu” umieszcza adnotację o braku zastrzeżeń co do stanu  
i kompletności pojazdu.  

7. W przypadku zgłoszenia przez odbierającego zastrzeżeń co do stanu lub kompletności pojazdu, Wykonawca 
niezwłocznie powiadamia o tym Zamawiającego, celem umożliwienia Zamawiającemu sporządzenia 
protokołu z oględzin pojazdu.  

8. W przypadku nieodebrania pojazdu z parkingu w terminie 3 miesięcy licząc od dnia usunięcia Wykonawca 
jest zobowiązany nie później niż trzeciego dnia od dnia upływu tego   terminu powiadomić o tym fakcie 
Zamawiającego oraz podmiot, który wydał dyspozycję  usunięcia pojazdu.  

9. W przypadku dalszego przechowywania pojazdu, który nie został odebrany w terminie 3 miesięcy od dnia 
usunięcia Wykonawca do czasu odebrania pojazdu przez Zamawiającego stosuje stawki określone w § 15 
ust. 2 umowy dla danego rodzaju pojazdów pomniejszone o 50% ceny. 
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§ 5 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony i obowiązuje od dnia jej zawarcia do dnia 31.12.2023 
roku.  

2. Wykonawca rozpocznie wykonywanie usług stanowiących przedmiot niniejszej umowy z dniem ………………... 
3. Wykonawca wykonywał będzie usługi stanowiące przedmiot niniejszej umowy do wyczerpania limitu 

finansowego lecz nie dłużej niż do dnia 31.12.2023 roku.  
4. Wysokość limitu finansowego, o którym mowa w ust. 3 wynosi: 

a. ………….. zł  (słownie: …………………………………………………………………………………..) w roku 2020, 
b. ………….. zł  (słownie: …………………………………………………………………………………..) w roku 2021, 
c. ………….. zł  (słownie: …………………………………………………………………………………..) w roku 2022, 
d. ………….. zł  (słownie: …………………………………………………………………………………..) w roku 2023, 

5. Wykonawca jest zobowiązany do świadczenia usług stanowiących przedmiot niniejszej umowy całodobowo 
tj. 24 godziny na dobę, przez siedem dni w tygodniu.  

6. Nawet jednokrotne nieprzyjęcie zlecenia lub niewykonanie dyspozycji uprawnionego podmiotu może 
skutkować rozwiązaniem umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

 
§ 6 

Wykonawca oświadcza, że:  
1) zapoznał się z warunkami świadczenia usług stanowiących przedmiot niniejszej umowy,  
2) posiada  stosowne doświadczenie i  wiedzę w zakresie świadczenia usług stanowiących przedmiot 

niniejszej umowy oraz dysponuje wykwalifikowanym personelem, wysokiej jakości sprzętem  
i urządzeniami oraz odpowiednim parkingiem, co pozwoli mu na terminowe i należyte wywiązanie się ze 
wszystkich obowiązków przewidzianych w niniejszej umowie,  

3) wszystkie osoby, które będą uczestniczyły ze strony Wykonawcy w wykonywaniu czynności 
przewidzianych w niniejszej umowie, a w szczególności osoby bezpośrednio odpowiedzialne za 
wykonywanie oraz nadzorowanie usług posiadają niezbędne kwalifikacje i uprawnienia pozwalające na 
należyte wykonanie jej przedmiotu,  

4) dysponuje wskazanymi w złożonej ofercie, sprawnymi technicznie i posiadającymi opłaconą polisę OC, 
pojazdami przystosowanymi do usuwania pojazdów,  

5) dysponuje parkingiem, o którym mowa w § 1 ust. 6 niniejszej umowy oraz, że parking  ten spełnia 
warunki określone przez Zamawiającego,  

6) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej  
z przedmiotem umowy na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy 00/100 złotych).  

 
§ 7 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu niniejszej umowy z należytą starannością oraz 
zgodnie z:  

1) warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności z przepisami ustawy  
z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz wydanych na jej podstawie przepisami 
wykonawczymi;  

2) postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami;  
3) zapisami złożonej oferty, na podstawie której uzyskał zamówienie;  
4) zasadami sztuki i rzetelnej wiedzy technicznej oraz etyką zawodową i ustalonymi zwyczajami.  

 
§ 8 

1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy.  
2. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy przy użyciu materiałów własnych, siłami 

własnymi z zastrzeżeniem pkt 3.  
3. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia podwykonawcy usług stanowiących przedmiot niniejszej 

umowy.  
 

§ 9 
1. Z chwilą rozpoczęcia wykonywania usług stanowiących przedmiot niniejszej umowy, aż do chwili ich 

zakończenia na Wykonawcy spoczywa pełna odpowiedzialność za :  
1) powierzone mu mienie w związku z świadczeniem usług stanowiących przedmiot umowy;  
2) szkody wynikłe ze zniszczenia powierzonego mu mienia lub mienia osób trzecich spowodowane 

działaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy oraz powstałe w wyniku zaniechania działania, do którego 
Wykonawca był zobowiązany niniejszą umową;  



str. 4 

 

3) szkody powstałe w wyniku nienależytego wykonania przez Wykonawcę jego zobowiązań umownych lub 
czynności zleconych przez podmiot uprawniony bezpośrednio na miejscu zdarzenia;  

4) następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników Wykonawcy i osób trzecich w związku 
ze świadczeniem usług stanowiących przedmiot niniejszej umowy.  

2. Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia ewentualnych szkód wyrządzonych w związku ze 
świadczeniem usług stanowiących przedmiot umowy na zasadach prawa cywilnego oraz pokryć wszystkie 
koszty z tym związane.  

3. W przypadku uszkodzenia lub utraty powierzonego Wykonawcy mienia w okresie jego odpowiedzialności, 
Zamawiający ma prawo dochodzić  naprawienia szkód z polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy, a gdy szkoda 
ta przewyższa wartość sumy ubezpieczeniowej  może dochodzić naprawienia szkód na zasadach ogólnych.  

 
§ 10 

Wykonawca zobowiązany jest do:  
1) podjęcia świadczenia usług stanowiących przedmiot niniejszej umowy na każde zlecenie –  telefoniczne 

powiadomienie o konieczności usunięcia pojazdu z drogi na wyznaczony parking strzeżony zlecone przez 
uprawniony organ w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym,  

2) zapewnienia całodobowej łączności przy użyciu telefonów stacjonarnych lub komórkowych w celu 
umożliwienia przekazywania dyspozycji w każdym momencie świadczenia usług,  

3) szybkiego i sprawnego wykonania dyspozycji usunięcia i przyjęcia pojazdu na parking oraz wydania 
pojazdu z parkingu osobie uprawnionej,  

4) świadczenia usług stanowiących przedmiot umowy sprawnymi technicznie i posiadającymi opłaconą 
polisę OC, pojazdami przystosowanymi do usuwania pojazdów spełniającymi warunki techniczne 
określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, 

5) przybycia na miejsce zdarzenia w celu wykonania usługi stanowiącej przedmiot    niniejszej umowy  
w czasie nie dłuższym niż:  
a. 30 minut  od  momentu  otrzymania  zlecenia  od  uprawnionego podmiotu, jeśli  miejsce zdarzenia 

położone będzie w odległości nie większej niż 15 km, licząc od siedziby Wykonawcy 
b. 50 minut od momentu otrzymania zlecenia od uprawnionego podmiotu, jeśli miejsce zdarzenia 

położone będzie  w odległości większej niż 15 km, licząc od siedziby Wykonawcy;  
6) zabezpieczenia motorowerów, motocykli i samochodów osobowych uszkodzonych na skutek wypadku 

przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (opadami) w garażu lub w przypadku zajętych 
stanowisk garażowych, do przykrycie ich plandeką np. z brezentu, folii;  

7) zabezpieczenia wnętrz pojazdów ciężarowych, ciągników samochodowych, autobusów lub ciągników 
rolniczych z uszkodzonymi kabinami plandekami np. z brezentu, folii;  

8) prowadzenia rejestru przyjętych na przechowanie pojazdów zawierającego następujące dane: data  
i godzina przyjęcia pojazdu, marka i model, numer rejestracyjny, wyposażenie oraz uszkodzone 
elementy pojazdu, nazwisko i imię funkcjonariusza przekazującego pojazd, nazwisko i imię właściciela   
pojazdu, data wydania pojazdu, numer zezwolenia na wydanie pojazdu oraz podpis odbierającego 
pojazd;  

9) prowadzenia i gromadzenia innej dokumentacji związanej w wykonywaniem niniejszej umowy,  
a w szczególności niezbędnej do należytego wykonania jej przedmiotu.  

 
§ 11 

Wykonawca zobowiązuje się:  
1) nie ujawniać  osobom  trzecim  informacji  pozyskanych  w wyniku  świadczenia  usług stanowiących 

przedmiot umowy i traktować wszelkie informacji uzyskanych  w wyniku  realizacji umowy jako poufne;  
2) posiadać przez cały okres trwania umowy, aktualną i ważną, licencję na wykonywanie krajowego 

transportu drogowego  rzeczy (zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego) wydane  na  
podstawie  przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;  

3) w  przypadku wygaśnięcia w  trakcie  trwania umowy licencji na wykonywanie krajowego transportu 
drogowego rzeczy (zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego), do powiadomienia  
o tym fakcie Zamawiającego nie później niż na 7 dni przed wygaśnięciem licencji (zezwolenia);  

4) posiadać przez cały okres trwania umowy, aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej  
w  zakresie prowadzonej działalności związanej  z  przedmiotem  umowy na  kwotę nie mniejszą niż  
100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100);  

5) w okresie trwania umowy na każde żądanie Zamawiającego niezwłocznie przedłożyć do wglądu oryginały 
dokumentów potwierdzających:  

a. aktualność  i  ważność  licencji  na wykonywanie  krajowego  transportu  drogowego rzeczy wydanej na 
podstawie przepisów ustawy z dnia z września 2001 r. o transporcie drogowym;  
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b. prawo dysponowania, stan techniczny oraz aktualność ubezpieczenia OC  pojazdów służących do 
świadczenia usług stanowiących przedmiot niniejszej umowy;  

c. prawo Wykonawcy do dysponowania nieruchomością, na której zlokalizowany jest parking, o którym 
mowa w § 1 ust. 6 niniejszej umowy;  

d. aktualność ubezpieczenia Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności   związanej  z  przedmiotem  umowy na  kwotę  nie  mniejszą  niż 100 000,00 zł (słownie: sto 
tysięcy złotych 00/100)  

 
§ 12 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli w zakresie prawidłowości wykonywania przez Wykonawcę 
usług stanowiących przedmiot niniejszej umowy.  

2. Zamawiający zastrzega sobie   prawo   do   kontroli w każdym czasie parkingu, o którym   mowa w § 1 ust. 6 
niniejszej umowy, w celu weryfikacji danych zawartych w ofercie Wykonawcy, dotyczących wymagań 
techniczno-organizacyjnych parkingu.  

3. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy aktualnym stanem faktycznym, a stanem jaki stanowił   
podstawę  wyboru   oferty   Zamawiający   ma   prawo   do   natychmiastowego   odstąpienia od umowy.  

4. Odstąpienie   Zamawiającego od  umowy z przyczyn określonych powyżej ust. 3 skutkować będzie jak 
rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

5. W przypadku   nie   przystąpienia przez Wykonawcę do realizacji czynności,   o   których   mowa w § 1 ust. 3 
niniejszej umowy w czasie 60 minut od  chwili przyjęcia dyspozycji, z przyczyn zależnych od Wykonawcy, 
Zlecający może zlecić wykonanie usługi innemu podmiotowi celem przewozu pojazdu na parking 
depozytowy na koszt Wykonawcy.  

6. W przypadku zlecenia wykonania usługi innemu podmiotowi w okolicznościach, o  których  mowa powyżej 
w ust. 5 Zamawiający zachowuje prawo do kar umownych, roszczeń i naprawienia szkody powstałej  
w wyniku zwłoki.  

7. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie  można było przewidzieć  w  chwili  zawarcia umowy, Zamawiający  może  odstąpić  
od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku 
Wykonawca może  żądać  jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.  

 
§ 13 

Osobą uprawnioną do kontaktów  z  Wykonawcą  w   sprawach   wykonania   niniejszej  umowy  jest Kierownik 
Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu.  
 

§ 14 
Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą w sprawach wykonania niniejszej umowy jest 
……………………………………………………..…  
 

§ 15 
1. Na  podstawie oferty Wykonawcy, wybranej w trybie przetargu nieograniczonego, Strony ustaliły ryczałtowe 

ceny jednostkowe brutto za świadczenie przez Wykonawcę usług będących przedmiotem umowy, które 
zawierają wszystkie koszty  prac i materiałów koniecznych  do prawidłowego zrealizowania przedmiotu 
umowy, wszystkie opłaty, podatki, upusty i rabaty, a w szczególności podatek VAT naliczony zgodnie   
z  przepisami prawa  obowiązującymi na dzień zawarcia niniejszej umowy.  

2. Ryczałtowe ceny jednostkowe  brutto za  świadczenie przez Wykonawcę usług będących  przedmiotem 
umowy przedstawia poniższa tabela:  

 
Ceny za świadczenie całodobowych usług w zakresie usuwania, holowania i przechowywania na parkingu 

strzeżonym pojazdów zabezpieczonych w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.  
Prawo o ruchu drogowym 

 

RODZAJ POJAZDU Usunięcie pojazdu 
(Cena brutto) 

Doba przechowywania 
(Cena brutto) 

Rower lub motorower   

motocykl   

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej 
do 3,5t 

  

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej 
powyżej 3,5t do 7,5t 

  



str. 6 

 

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej 
powyżej 7,5t do 16t 

  

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej 
powyżej 16t 

  

Pojazd przewożący materiały 
niebezpieczne 

  

                   
3. Powyższe  ryczałtowe  ceny  jednostkowe  brutto nie  mogą  ulec zmianie przez  cały  okres obowiązywania 

umowy, nawet w przypadku zmiany przepisów dotyczących naliczania podatku VAT, w tym wysokości 
stawek podatku VAT, jeżeli różnica wynosić będzie nie więcej niż 3%. Przepisy § 19 ust. 7 stosuje się 
odpowiednio.  

4. Jeżeli  w  trakcie  usuwania  pojazdu  ustaną  przyczyny   jego usunięcia i  nastąpi  odstąpienie od  usunięcia  
pojazdu Wykonawca ma prawo do zwrotu kosztów w kwocie do 75% wynagrodzenia jakie przysługiwałoby 
mu z tytułu usunięcia tego pojazdu.  

5. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o numerze NIP …..……………...  
 

§ 16 
1. Rozliczenie finansowe  z tytułu realizacji przedmiotu niniejszej umowy następować będzie każdorazowo po 

doręczeniu Zamawiającemu prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę i nie budzącej zastrzeżeń  
(merytorycznych, formalnych bądź rachunkowych) faktury VAT za świadczenie usług stanowiących 
przedmiot umowy.  

2. Za świadczenie usług stanowiących przedmiot umowy Wykonawca będzie wystawiał faktury VAT osobno dla 
każdego pojazdu w terminie:  
1) po wykonaniu  usług i wydaniu pojazdu za usunięcie i przechowywanie (parkowanie) pojazdu w terminie 

do 7 dni licząc od dnia wydania pojazdu, podając na fakturze:  
a. dane pojazdu (rodzaj pojazdu oraz numer rejestracyjny pojazdu lub VIN);  
b. dane właściciela pojazdu lub osoby kierującej pojazdem w chwili zatrzymania (imię i nazwisko);  
c. datę i godzinę usunięcia pojazdu oraz numer dyspozycji usunięcia;  
d. datę i godzinę wydania pojazdu oraz numer zezwolenie i dowodu uiszczenia opłat,  
e. nazwę usługi oraz jednostki miary,  
f. ceny jednostkowe oraz kwotę do zapłaty.  

2) gdy okres przechowywania (parkowania) jest dłuższy niż 30 dni:  
a. pierwszą fakturę Wykonawca wystawi za usunięcie i przechowywanie (parkowanie) pojazdu powyżej 

30 dni w terminie do 10-tego dnia następnego miesiąca,  
b. kolejne faktury VAT dla tego pojazdu Wykonawca wystawiać będzie za dany miesiąc do 10-tego dnia 

następnego miesiąca,  
c. ust. 1 lit. a – f stosuje się odpowiednio.  

3. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie w terminie 14 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej 
dla:  
Nabywca: Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski Plac Wolności 13 47-220 Kędzierzyn-Koźle, NIP 7492096439;  
Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu Plac Wolności 13 47-220 Kędzierzyn-Koźle. 

i nie budzącej zastrzeżeń (merytorycznych, formalnych bądź rachunkowych) faktury VAT.  
4. Należność  płatna będzie Wykonawcy przelewem na jego rachunek bankowy wskazany na wystawionej 

fakturze VAT.  
5. Za termin zapłaty uważa się datę wypływu środków pieniężnych z konta Zamawiającego. 

§ 17 
1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania za niewykonanie, nienależyte wykonanie lub 

nieterminowe wykonanie zobowiązań umownych stanowią kary umowne.  
2. Kary te będą naliczane w następujących przypadkach w wysokości :  

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  
a. z tytułu zwłoki w przystąpieniu przez Wykonawcę do realizacji czynności, o których mowa w § 10 pkt 5 

w wysokości 100,00 zł; 
b. z tytułu niedostarczenia w terminie 7 dni dokumentacji lub dostarczenia niepełnej dokumentacji,  

o której mowa w § 1 ust. 8 w wysokości 200,00 zł;  
c. z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego  

w wysokości 5 000,00 zł;  



str. 7 

 

d. z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn zależnych od Wykonawcy,  
a w szczególności w związku z nienależytym wykonywaniem przez Wykonawcę zobowiązań 
wynikających z niniejszej umowy w wysokości 5 000,00 zł.  

e. W przypadku nie dotrzymania któregokolwiek z postanowień pkt. 3.5 SIWZ wykonawca zapłaci 
zamawiającemu karę w wysokości 200 PLN za każdy dzień opóźnienia.  

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego  
z przyczyn  niezależnych od Wykonawcy w wysokości 5 000,00 zł, za wyjątkiem przyczyn, o których 
mowa w § 12 ust. 7 umowy.  

3. Jeśli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody lub utraconych korzyści strony mogą dochodzić 
odszkodowania uzupełniającego.  

4. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę  zobowiązań umownych nie 
objętych odszkodowaniem w formie kar umownych Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność 
odszkodowawczą na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym.  

 
§ 18 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych przepisami Kodeksu Cywilnego,  
a w szczególności jeśli:  
1) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania usług stanowiących przedmiot niniejszej umowy lub przerwał   

ich wykonywanie i nie wznowił mimo wezwań Zamawiającego przez okres dłuższy niż 1 dzień licząc od 
dnia, o którym mowa w §5 ust. 2 niniejszej umowy lub w przypadku przerwania wykonywania od dnia 
doręczenia wezwania do wznowienia;  

2) zostanie cofnięta lub wygaśnie Wykonawcy licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego 
rzeczy;  

3) Wykonawca nie wykonuje umowy zgodnie z przepisami prawa, własną ofertą lub zapisami niniejszej 
umowy, albo też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne, w tym nie przyjął zlecenia lub 
nie wykonał dyspozycji uprawnionego podmiotu;  

4) zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja Wykonawcy;  
5) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;  
6) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający   
może   odstąpić  od umowy  w terminie 30  dni  od   powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  

2. Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy w związku z okolicznościami  określonymi  w pkt 1 ppkt 1 – 5 
może nastąpić w trybie natychmiastowym.  

3. W przypadku  odstąpienia przez  Zamawiającego od umowy w związku z okolicznościami określonymi  
w pkt 1, Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego zapłaty kar umownych, ani też odszkodowania,  
a jedynie wynagrodzenie należne mu z tytułu wykonania części umowy.  

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego odstąpienia, 
a także powinno zawierać uzasadnienie.  

 
§ 19 

1. Zmiana postanowień  niniejszej umowy może nastąpić jedynie za zgodą obu stron wyrażona na piśmie pod 
rygorem nieważności takiej zmiany.  

2. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności taka zmiana niniejszej umowy oraz wprowadzenie do niej 
takich postanowień, które zmieniłyby treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Nie 
dotyczy to jednak sytuacji, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wyniknie w rezultacie okoliczności, 
których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy lub zmiany te są korzystne dla 
Zamawiającego.  

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej  
w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem nieważności. 

4. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem art. 144 Pzp oraz art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020r.  
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r., poz. 374 ze zm.)  

5. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej  
z okoliczności wymienionych poniżej: 
1) zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia przez Strony pod warunkiem, że osoby 

zaproponowane będą posiadały takie same kwalifikacje jak osoby wskazane w umowie, 
2) zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy, w tym przypadku gdy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
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publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - pod warunkiem wykazania Zamawiającemu, iż 
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym 
niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,  

3) powierzenie części zamówienia Podwykonawcy w trakcie realizacji zamówienia jeżeli Wykonawca nie 
zakładał wykonania zamówienia przy pomocy Podwykonawcy (ów) w trakcie składania ofert, 

4) realizacji dodatkowych usług nieobjętych zamówieniem podstawowym o ile stały się niezbędne do jego 
wykonania: 
a. w przypadku gdy zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 

technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub 
instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego oraz powodowałaby istotną 
niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego i wartość każdej kolejnej 
zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej w § 5 ust. 3 umowy.  

b. w przypadku wystąpienia okoliczności, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie 
mógł przewidzieć i ich wartość nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej  
w § 5 ust. 3 umowy.  

6. Dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na 
etapie postępowania o zamówienie nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o zamówienie ani 
na wynik postępowania. Takimi zmianami są zmiany o charakterze administracyjno – organizacyjnym 
umowy np. zmiana nr konta bankowego, dotycząca nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy 
organizacyjno – prawnej w trakcie trwania umowy, innych danych identyfikacyjnych, zmiany prowadzące do 
likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy. 

7. Stosownie do treści art. 142 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości 
wynagrodzenia określonego w § 15 ust. 2 Umowy w następujących przypadkach: 

1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, 
2) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 
podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę, 

3) w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

- jeżeli zmiany określone w pkt. 1), 2) i 3) będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez 
Wykonawcę. 

7.1 W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 7 pkt. 1) niniejszego paragrafu Wykonawca jest 
uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności 
wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od 
towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie 
podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy.  

7.2 W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 7 pkt. 2) niniejszego paragrafu Wykonawca jest 
uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności 
wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość 
minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie 
faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek 
pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego 
wynagrodzenia za pracę na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie 
dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku  
z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował, 
kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne 
w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty 
podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej.  

7.3 W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 7 pkt. 3) niniejszego paragrafu Wykonawca jest 
uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności 
wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 
Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz 
dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności 
Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia 
wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 7 pkt. 3) niniejszego paragrafu na 
kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, 
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które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 7 pkt. 3) 
niniejszego paragrafu.  

7.4 Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 7 pkt 1), 2) i 3) 
obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku 
Vat, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i składki na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne, jeszcze nie wykonano. Zmiana umowy w zakresie ust. 7 pkt. 1) może nastąpić nie 
wcześniej niż od dnia wejścia w życie odpowiednich przepisów zmieniających oraz w zakresie ust. 7 
pkt. 2) i 3) może nastąpić od początku roku kalendarzowego następującego po wejściu w życie 
odpowiednich zmian. 

7.5 Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu na zmianę 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 3 Umowy należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy 
dokonania zmiany Umowy przez Zamawiającego. 

 
 

§ 20 
W  okresie   trwania   niniejszej   umowy   Wykonawca   jest   zobowiązany   informować Zamawiającego  
o zaistniałych zmianach  formy  organizacyjno – prawnej prowadzonej  przez siebie  aktualnie działalności 
gospodarczej, wskazując jednocześnie podmiot przejmujący jego prawa i obowiązki.  
 

§ 21 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 20   
czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 110 ze zm.) i ustawy z dnia 6 września 2001 r. 
o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.  2475  ze zm.)   oraz   przepisy   wykonawcze do tych   ustaw,  
a także w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego.  
 

§ 22 
1. W przypadku zaistnienia ewentualnych sporów powstałych na tle realizacji niniejszej umowy, Strony są 

zobowiązane do polubownego rozstrzygnięcia sporów.  
2. W przypadku, gdy Strony nie dojdą do porozumienia, do rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych   

na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla miejsca siedziby 
Zamawiającego.  

 
 

§ 23 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.  
 
               
 

                Zamawiający:                                            Wykonawca:  
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Załącznik nr 1 
do umowy nr …………………… 

 
Kędzierzyn-Koźle, dn. ……………..r. 

…………………………………. 
Pieczęć przedsiębiorcy 

Pan/Pani  
……………………………………………………………  
…………………………………………………………… 
……………………………………………………………    
 

INFORMACJA O WYSOKOŚCI OPŁAT  
 

W związku z dyspozycją Nr ………………...… z dnia ………..……………. usunięcia pojazdu marki 
………………………………………………………………………………………. nr rej. ………………………. kategoria*:  
 rower/motorower     motocykl      pojazd o DMC do 3,5 t  
 pojazd o DMC od 3,5 t do 7,5 t   pojazd o DMC od 7,5 t do 16 t  
 pojazd o DMC od 16 t  
z miejscowości ……………….…………………………………………………………….……. na parking strzeżony na terenie 
Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego należy uiścić opłatę w wysokości ……………….…..… zł, w tym:  
 
 
L.p. 
 

Wyszczególnienie 
Data usunięcia 

pojazdu 
Kwota za usunięcie 

 

 
1 

 
Usunięcie pojazdu 
 

 
 

  

 
2 

 
Parkowanie pojazdu 

Ilość dni 
przechowywania 

Stawka za 1 dobę RAZEM 

 
 

  

 
Ogółem do zapłaty (1+2) 

 
 
 

 
W/w opłaty należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu,  

Plac Wolności 13, 47-220 Kędzierzyn-Koźle nr 06 1020 3714 0000 4302 0105 5623  
w terminie 7 dni  tytułem „opłata za usunięcie pojazdu nr rej ………………………….….…..” 
Opłaty naliczono zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego  
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów.  

 
 

    ………………………………………………………  
                          (podpis wystawiającego)  

 
Informacja o wysokości opłat została wydana Panu/Pani …………………………………………………………………………… 
w dniu …………………………… 
 
        …………………………………………………………. 
             (Data i czytelny podpis właściciela pojazdu  

lub osoby upoważnionej) 

 
* - zaznaczyć właściwe  

1. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski, Plac Wolności 13, 47-220 Kędzierzyn-Koźle 
2. aa. 


