Załącznik nr 6
UMOWA Nr PZDiT/…/… - wzór
na przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym w trybie określonym w art. 130a
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

Zawarta w dniu …………….r. w Łowiczu, pomiędzy:
Powiatowym Zarządem Dróg i Transportu w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 173/175, 99-400
Łowicz, NIP: 834-15-57-848,
reprezentowanym przez:
…………………………… - ………………………..
zwanym dalej Zamawiającym,
a
I. Panem…………………, zam. w……………….., prowadzącym działalność gospodarczą pod
nazwą…………………………., wpisanym do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej
przez
………………………………………
pod
numerem
…………………,
NIP ……………………………,
zwanym dalej Wykonawcą, o treści:
II. Panem………………….., zam. w …………………, wpisanym do Ewidencji Działalności
Gospodarczej prowadzonej przez………………………., pod numerem………………….,
NIP……………………… i
Panem………………., zam. w …………………, wpisanym
do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez……………………………, pod
numerem……………………….., NIP…………………….. i
Panem………………….., zam.
w ……………………….., wpisanym do Ewidencji Działalności Gospodarczej, prowadzonej
przez……………….,
pod
numerem……………………..,
NIP………………………
prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod
nazwą………………………, NIP spółki………………………….,
zwanymi dalej Wykonawcą, o treści:
III. …………………………… z siedzibą w ………………………………………………,
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ………………….........................,
NIP……………………
reprezentowaną przez:
……………………………………………………
……………………………………………………,
zwaną dalej Wykonawcą, o treści:
IV. ……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………..,
działającymi w ramach ……………………………………………………………………,
reprezentowanymi na podstawie udzielonego upoważnienia przez:
……………………………………………………………………………………………...
zwanymi dalej Wykonawcą, o treści:
Umowa została zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych, ponieważ wartość zamówienia nie przekracza 30.000 euro.

§1
1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się wykonywać zadanie polegające na
przechowywaniu pojazdów na parkingu strzeżonym w trybie art. 130a ustawy z dnia
20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.
2. Przedmiotem ww. zadania są usługi wykonywane na terenie powiatu łowickiego w trybie
określonym w art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym oraz
wydanego na jego podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać
bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji
ratowniczej.
3. Dyspozycję usunięcia pojazdu z drogi podejmują uprawnione organy, określone przepisami
art. 130a ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz 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 prowadzenie akcji ratowniczej zwanego w dalszej treści umowy
rozporządzeniem.
4. Pojazd usunięty z drogi w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu
drogowym oraz wydanego na jego podstawie rozporządzenia, o którym mowa w ust. 2 i 3
umieszczony będzie na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Starostę Łowickiego
i położonym w ……………………...

§2
1. Dyspozycję usunięcia pojazdu z drogi podejmują uprawnione podmioty, określone
przepisami art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może
zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających
prowadzenie akcji ratowniczej.
2. Dyspozycję wydaje w formie pisemnej funkcjonariusz lub pracownik uprawnionego
podmiotu, po osobistym upewnieniu się, że istnieją przesłanki do usunięcia pojazdu.
3. Dyspozycja może być wydana ustnie, w tym za pośrednictwem środków łączności.
4. W takim przypadku dyspozycja wymaga niezwłocznego potwierdzenia w formie pisemnej.
5. Wzór dyspozycji określa załącznik nr 1 do ww. rozporządzenia.
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§3
Podstawę do odbioru pojazdu z parkingu stanowi zezwolenie, które wydaje podmiot, który
wydał dyspozycję usunięcia pojazdu .
Zezwolenie wydaje się osobie i po spełnieniu przesłanek wskazanych w rozporządzeniu.
Zezwolenie jest drukiem ścisłego zarachowania. Wzór zezwolenia określa załącznik nr 3 do
ww. rozporządzenia.
Pojazd z parkingu odbiera osoba wskazana w zezwoleniu lub właściciel (posiadacz)
wskazany w dowodzie rejestracyjnym (pozwoleniu czasowym) pojazdu.
W przypadku nieodebrania pojazdu z parkingu w terminie 3 miesięcy licząc od dnia
usunięcia Wykonawca zobowiązany jest do powiadamia o tym, nie później niż trzeciego
dnia od dnia upływu tego terminu, Starostę Łowickiego oraz podmiot, który wydał
dyspozycję usunięcia pojazdu.

§4
Ustala się następujące terminy wykonywania przedmiotu niniejszej umowy:
1) termin rozpoczęcia przedmiotu umowy określonego w § 1 ustala się na dzień ……………r,
2) termin zakończenia przedmiotu umowy określonego w § 1 ustala się na dzień ……………r.

§5
1. Usługi stanowiące przedmiot niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany wykonywać
całodobowo przez siedem dni w tygodniu.
2. Samochody osobowe uszkodzone na skutek wypadku będą parkowane w garażach,
a w przypadku zajętych garaży, jak też dla pojazdów ciężarowych, ciągników
samochodowych, autobusów, ciągników rolniczych z uszkodzonymi kabinami, Wykonawca

zobowiązany jest do zabezpieczenia ich wnętrz przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi
takimi jak: deszcz, grad plandekami lub w inny sposób.

3. Wykonawca zobowiązany jest do szybkiego i sprawnego wydania pojazdu z parkingu
osobie uprawnionej.

§6
Z chwilą rozpoczęcia wykonywania usług stanowiących przedmiot niniejszej umowy, aż do chwili
zakończenia na Wykonawcy spoczywa pełna odpowiedzialność za :
1) szkody wynikłe ze zniszczenia mienia osób trzecich spowodowane działaniem lub
niedopatrzeniem Wykonawcy oraz powstałe w wyniku zaniechania działania, do którego
Wykonawca był zobowiązany niniejszą umową;
2) szkody powstałe w wyniku nienależytego wykonania przez Wykonawcę jego zobowiązań
umownych lub czynności zleconych przez podmiot uprawniony bezpośrednio na miejscu
zdarzenia.

§7
1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy.
2) Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy przy użyciu pojazdów, urządzeń
i materiałów będących w jego dyspozycji.

§8
Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli w zakresie prawidłowości wykonywania usług
stanowiących przedmiot niniejszej umowy.

§9
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 art. 130a ustawy 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym oraz
wydanego na jego podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 22 czerwca 2011r.;
2) zapisami złożonej oferty na podstawie, której uzyskał zamówienie;
3) zasadami sztuki i rzetelnej wiedzy technicznej oraz zgodnie z etyką zawodową i ustalonymi
zwyczajami.

§ 10
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonywanie przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie
z zapisami oferty Wykonawcy, będzie każdorazowo wyliczane na podstawie ofertowych,
ryczałtowych cen jednostkowych brutto, które będą niezmienne do czasu zakończenia
wykonywania przedmiotu niniejszej umowy.
2. Należność za wykonane usługi rozliczana będzie w okresie miesięcznym. Wykonawca wraz
z fakturą zobowiązany jest każdorazowo składać wykaz przechowywanych pojazdów,
a w przypadku pojazdów wydanych przez Wykonawcę w okresie rozliczeniowym również
kserokopię zezwolenia na odbiór pojazdu z parkingu strzeżonego.
3. Ryczałtowe ceny jednostkowe za poszczególne czynności wchodzące w zakres usług
stanowiących przedmiot niniejszej umowy wynoszą :

Ceny oferowane za usługę parkowania pojazdów na parkingu strzeżonym
Rodzaj pojazdu

Cena oferowana
za każdą rozpoczętą dobę
parkowania brutto (zł)

Ilość rozpoczętych
dób parkowania

Ilość pojazdów

Wartość brutto parkowania
pojazdów (zł)
(2 x 3 x 4)

1.

2.

3.

4.

5.

Rower lub motorower

2

1

Motocykl

2

1

Pojazd o dmc poniżej
3,5t

3

40

Pojazd o dmc 3,5t –
7,5t

3

2

Pojazd o dmc 7,5t –
16t

3

1

Pojazd o dmc powyżej
16t

3

10

RAZEM

4. Maksymalna wartość umowy w okresie jej trwania wynosi ………….. zł brutto.
§ 11
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.
§ 12
Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą w sprawach wykonania niniejszej umowy jest
………………………………………………………………………………………………………....
§ 13
Osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach wykonania niniejszej umowy jest
……………………..…..........................................................................................................................
§ 14
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 odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od
Zamawiającego w wysokości 1 000 zł;
b) 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 1 000 zł.
2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy
przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 1 000

zł, za wyjątkiem przyczyn, o których mowa w § 12 niniejszej umowy.
3. Jeśli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody lub utraconych korzyści strony mogą
dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
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.
5. W przypadku wystąpienia zwłoki w wykonaniu przez Wykonawcę zobowiązań przyjętych
niniejszą umową Zamawiający może zlecić ich wykonanie wybranemu przez siebie innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy, zachowując przy tym prawo do roszczeń i naprawienia
szkody powstałej w wyniku zwłoki.
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§ 15
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 lit. a niniejszej
umowy lub w przypadku przerwania wykonywania od dnia doręczenia wezwania do
wznowienia;
2) Wykonawca nie wykonuje umowy zgodnie z przepisami prawa, własną ofertą lub
zapisami niniejszej umowy, albo też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania
umowne, tym nie przyjął zlecenia lub nie wykonał dyspozycji uprawnionego
podmiotu;
3) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;
4) zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy;
5) 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.
Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy w związku z okolicznościami określonymi w
pkt 1 ppkt 1 – 4 może nastąpić w trybie natychmiastowym.
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.
Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego odstąpienia, a także powinno zawierać uzasadnienie.

§ 16
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić jedynie za zgodą obu stron wyrażoną
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.
§ 17
1) 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.

2) Każda ze stron może rozwiązać umowę za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia.
§ 18
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzenia MSWiA z dnia
22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać
bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej.
§ 19
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.

§ 20
Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 21
Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający :

……………………..

Wykonawca :

…………………..

