
UMOWA - projekt 
 

zawarta w dniu ..……………………. w Chodzieży pomiędzy: 

Powiatem Chodzieskim – Starostwem Powiatowym z siedzibą w Chodzieży,  

ul. Wiosny Ludów 1, 64-800 Chodzież, NIP 607-00-69-997,  

reprezentowanym przez: 

Mirosława Juraszka – Starostę, 

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu, w imieniu którego na podstawie upoważnienia  

Nr 1/2015 z dnia 16 lutego 2015r. działa Anna Zdziebło 

zwanym dalej Zamawiającym, 
 

a  ………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………… 
 

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 
 

…………………………  - ……………………………..  
 

została zawarta umowa następującej treści: 

§1  

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się świadczyć na rzecz Zamawiającego 

usługi polegające na: 

a) usuwaniu pojazdów z dróg znajdujących się na terenie Powiatu Chodzieskiego, 

b) przechowywaniu na parkingu strzeżonym całodobowym usuniętych pojazdów z dróg 

znajdujących się na terenie Powiatu Chodzieskiego, według wymogów i na zasadach 

określonych w art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym           

(Dz. U. z 2018 r., poz.1990 ze zm.) zwanej dalej, Prawem o ruchu drogowym, 

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. 

2018 r. poz. 2285), zwanym dalej „Rozporządzeniem" oraz zgodnie z postanowieniem 

niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług określonych w ust. 1 pkt a i b  

całodobowo przez 7 dni w tygodniu na zasadach odpłatności tj. wg stawek określonych 

w ofercie z dnia …………………... – stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

3. Wykonawca będzie usuwał pojazdy z dróg za pomocą specjalistycznego sprzętu, 

a usunięte pojazdy będzie przechowywał na parkingu strzeżonym zlokalizowanym 

w ………………………………………………………………………………………….. 

§2 

Umowa zostaje zawarta na okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 

§3  

1. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje 

odpowiednim potencjałem technicznym (sprzętem specjalistycznym), a zarazem osobami 

posiadającymi odpowiednie kwalifikacje, które umożliwiają realizacje prac objętych 

przedmiotem niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie zgodnie z zapisami niniejszej 

umowy oraz  z: 

1) wymogami wynikającymi z art. 130a Prawa o ruchu drogowym oraz Rozporządzenia; 

 

 



2) zasadami rzetelnej wiedzy i ustalonymi zwyczajami przy zachowaniu należytej 

      staranności oraz innych wymogów dotyczących bezpieczeństwa, warunków 

      technicznych i organizacyjnych wynikających z odrębnych przepisów. 

3. Wykonawca zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy wykonaniu niniejszej umowy 

oraz utrzymać w tajemnicy wszystkie informacje uzyskane w związku z jej wykonaniem. 

4. Wykonawca jest zobowiązany na podstawie prawidłowo wypełnionej „Potwierdzenia wydania 

pojazdu" określonej w załączniku nr l do Rozporządzenia, wydanej przez uprawnione organy, 

usunąć niezwłocznie pojazd z drogi na podstawie art. 130a Prawa o ruchu drogowym oraz 

umieścić go na parkingu strzeżonym. 

1) W zakresie usuwania pojazdów z drogi, do obowiązków Wykonawcy należy 

w szczególności: 

a) przyjęcie każdego zlecenia wydanego przez uprawniony organ w trybie art. 130a 

ust. 1-2, 

b) dojazd do miejsca zdarzenia w czasie nie dłuższym niż 60 minut, 

c) wykonanie dokumentacji fotograficznej pojazdu zadysponowanego do usunięcia           

(przed rozpoczęciem czynności związanych z usuwaniem pojazdu  

min. 2 fotografie), 

d) zabezpieczenie pojazdu od chwili przekazania pojazdu przez organ wydający 

dyspozycję usunięcia, 

e) wyciąganie pojazdu spoza drogi, o ile jest to konieczne w celu usunięcia pojazdu 

z miejsca zdarzenia, 

f) załadunek, rozładunek oraz inne czynności związane z załadunkiem i wyładunkiem 

pojazdu, 

g) uprzątnięcie miejsca zdarzenia, 

h) holowanie, przemieszczanie pojazdu z miejsca zdarzenia na  parking strzeżony, 

i) protokolarne przekazanie pojazdu oraz jego elementów składowych (wyposażenia) 

osobie uprawnionej. 

2) W zakresie prowadzenia parkingu strzeżonego, do obowiązków Wykonawcy należy  

w szczególności: 

a) całodobowy dozór parkingu, 

b) sporządzenie protokołu przyjęcia pojazdu zawierającego informacje o stanie 

pojazdu w chwili przyjęcia na parking oraz jego wyposażeniu, 

c) zabezpieczenie przechowywanych pojazdów przed zniszczeniem, 

d) umożliwienie dokonania oględzin pojazdów znajdujących się na parkingu przez 

rzeczoznawcę wyznaczonego przez Zamawiającego, 

e) wręczenie osobie uprawnionej do odbioru pojazdu karty informacyjnej stanowiącej 

załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

5. Dyspozycję wydaje funkcjonariusz lub pracownik uprawnionego organu w formie pisemnej, 

po osobistym upewnieniu się, że istnieją przesłanki do usunięcia pojazdu. 

6. Dyspozycję można wydać ustnie, w tym za pośrednictwem środków łączności. W takim 

przypadku dyspozycja wymaga niezwłocznego potwierdzenia w formie pisemnej. 

7. W przypadku odstąpienia od usuwania pojazdu funkcjonariusz lub pracownik uprawnionego 

organu wypełnia dyspozycję następnie dopisuje, że odstąpiono od czynności i przekazuje ją 

Wykonawcy (holownikowi). Tak wypełniona dyspozycja będzie stanowiła podstawę zapłaty 

Wykonawcy za wykonaną usługę.  

8. Wykonawca jest zobowiązany na podstawie „zezwolenia na odbiór pojazdu z parkingu 

strzeżonego" wystawionego zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do 

Rozporządzenia oraz zgodnie z art. 130a ust. 7 Prawa o ruchu drogowym, po wypełnieniu 

„Potwierdzenia wydania pojazdu” wydać pojazd osobie wskazanej w zezwoleniu lub 

właścicielowi (posiadaczowi) wskazanemu w dowodzie rejestracyjnym (pozwoleniu 

czasowym) lub w pokwitowaniu za zatrzymany dowód rejestracyjny bądź pozwolenie 



czasowe. Wzór „Potwierdzenia wydania pojazdu” określa załącznik nr 3 do umowy.  

9. Wykonawca przed wydaniem pojazdu, naliczy osobie uprawnionej do odbioru pojazdu 

opłatę zgodnie z wysokością stawek określonych w Uchwale Nr ……………… Rady 

Powiatu Chodzieskiego z dnia …. ………. 2019 r. w sprawie ustalenia na rok 2020 

wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości 

kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu, która stanowi załącznik nr 4 

do niniejszej umowy. Informacja o wysokości opłaty zostanie zamieszczona na druku pn. 

„Potwierdzenie wydania pojazdu” o którym mowa w ust. 8. 

10. Wykonawca jest zobowiązany wydać pojazd, czyli umożliwić jego odbiór z parkingu 

strzeżonego niezwłocznie po spełnieniu przez osobę uprawniona do odbioru pojazdu warunków 

określonych w ust. 9. 

11. W przypadku nieodebrania pojazdu z parkingu w terminie określonym w art. 130a ust. 10 Prawa  

o ruchu drogowym, Wykonawca powiadamia o tym nie później niż, trzeciego dnia, od dnia 

upływu tego terminu, Starostę Chodzieskiego oraz organ, który wydał dyspozycję 

usunięcia pojazdu. 

12. Jeżeli pojazd usunięty z drogi nie jest zarejestrowany w żadnym z państw członkowskich 

Unii Europejskiej zgodnie z art. 130a ust. 10b Prawa o ruchu drogowym Wykonawca 

powinien umożliwić przekazanie go właściwemu miejscowo naczelnikowi urzędu celnego 

w celu uregulowania jego sytuacji zgodnie z przepisami prawa celnego. 

13. Wykonawca za usunięte i umieszczone na parkingu pojazdy odpowiada wg przepisów 

określonych w Kodeksie Cywilnym. 

14. Wykonawca przez czas trwania umowy jest zobowiązany posiadać ubezpieczenie  

parkingu strzeżonego, na którym będą przechowywane pojazdy. 

§4 

1. Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie ustalonych w ofercie Wykonawcy 

ryczałtowych cen jednostkowych oraz ilości faktycznie usuniętych i przechowywanych na 

parkingu strzeżonym pojazdów.  

2. Zakładana w specyfikacji ilość usuniętych pojazdów oraz zakładany średni czas 

przechowywania pojazdów służyły jedynie do celów porównania złożonych ofert. 

Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia w przypadku gdy faktyczne wartości 

tych danych będą mniejsze od zakładanych. Usługi będą świadczone zgodnie z potrzebami 

zgłaszanymi przez uprawnione podmioty wydające dyspozycję usunięcia pojazdu, 

wymienione w art. 130a ust. 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym. 

3. Rozliczenie za przedmiot umowy będzie się odbywało w okresach miesięcznych i dotyczyć 

będzie pojazdów usuniętych oraz przechowywanych na parkingu strzeżonym w trybie art. 130a 

ustawy Prawo o ruchu drogowym, które zostały usunięte z drogi i przechowywane na parkingu 

strzeżonym w miesiącu, którego dotyczy wystawiona faktura. 

4. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia jest należyte wykonanie usługi, naliczenie 

wynagrodzenia zgodnie z umową oraz prawidłowe wystawienie faktury.  

5. W przypadku niepowiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o nieodebraniu 

pojazdu z parkingu w terminie do 3-go dnia po upływie terminu określonego w art. 130a                    

ust. 10 ustawy Prawo o ruchu drogowym, zgodnie z postanowieniem § 3 ust. 11 Umowy, 

Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie za przechowywanie tego pojazdu. 

6. Wykonawca przed wystawieniem faktury, najpóźniej do 3 dnia każdego miesiąca 

następującego po miesiącu rozliczeniowym zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu zbiorczego zestawienia wykonanych usług celem jego sprawdzenia pod 

względem zgodności z umową, w szczególności spełnienia wymogów określonych w ust. 7.  

Zamawiający w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania zbiorczego zestawienia 

zobowiązany jest do poinformowania Wykonawcy o akceptacji zestawienia, bądź 

wniesieniu uwag. W przypadku wniesienia uwag przez Zamawiającego, Wykonawca  

w ciągu 2 dni roboczych przedłoży skorygowane zestawienie.  



7. Wykonawca w terminie 2 dni roboczych od ostatecznej akceptacji zestawienia - wystawi 

fakturę. Faktura obejmować będzie wszystkie usługi świadczone w ramach niniejszej 

umowy (za usunięcie i przechowywanie wielu pojazdów) w rozliczeniowym miesiącu 

kalendarzowym. Wykonawca zobowiązany jest do załączenia do faktury zbiorczego 

zestawienia wszystkich usług, które będzie zawierało dane identyfikacyjne pojazdu                  

tj. rodzaj, markę, typ pojazdu i numer rejestracyjny oraz kopię druku pn. „Potwierdzenie 

wydania pojazdu” wręczanych osobom uprawnionym do odbioru pojazdu, kopię dyspozycji 

usunięcia pojazdu i kopię zezwolenia na odbiór pojazdu wystawione przez podmioty 

uprawnione.  

8. Zapłata za wykonanie usługi będzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy wskazany na fakturze. Termin zapłaty wynosi 14 dni od dnia doręczenia 

faktury wraz z załącznikami do Starostwa Powiatowego w Chodzieży. 

9. Płatnikiem faktur wystawionych przez Wykonawcę za usługi wymienione w § 1 umowy 

jest Powiat Chodzieski ul. Wiosny Ludów 1; 64-800 Chodzież; NIP 607 00 69 997. 

 

§5 

Odbiór pojazdu, w stosunku do którego prawomocnym orzeczeniem Sądu orzeczono 

przepadek na rzecz Powiatu Chodzieskiego, nastąpi przez osobę upoważnioną przez Starostę 

Chodzieskiego do jego odbioru. 

§6 

1. Strony postanawiają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy naliczone będą kary umowne. 

2. Kary będą naliczone w następujących wypadkach i wysokościach; 
 

1) za naruszenie obowiązków określonych w § 3 ust. 4 umowy w wysokości 200,00 zł za każdy 

przypadek, 

2) za zwłokę w wydaniu pojazdu z parkingu od chwili okazania „zezwolenia na odbiór 

pojazdu z parkingu strzeżonego” w wysokości 50,00 zł za każdą godzinę zwłoki, 

3) za zaprzestanie wykonywania umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy  

w wysokości 2 000,00 zł. 
 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia za zasadach ogólnych odszkodowania 

przewyższającego kary umowne. 

4. Do kwot, o których mowa w ust. 2, doliczony zostanie podatek VAT w obowiązującej 

wysokości. 

§7 

1. Niniejsza umowa wyłącza odpowiedzialność Zamawiającego za szkody wynikłe 

w pojazdach usuwanych i ich elementach składowych, którą to odpowiedzialność 

przejmuje w całości Wykonawca bez względu na rodzaj posiadanego ubezpieczenia. 

Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone osobom trzecim wskutek 

niewywiązywania się lub nienależytego wywiązywania się z realizacji niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zwolnienia Zamawiającego od wszelkich roszczeń 

z tytułu szkód w pojazdach, w tym przejęcia długu, wstąpienia do postępowania, zwrotu 

Zamawiającemu kosztów poniesionych w wyniku zgłoszenia takich roszczeń. 

3. Wykonawca zobowiązuje się ubezpieczyć prowadzoną przez siebie działalność, w zakresie 

usuwania pojazdów z drogi, przez cały okres trwania umowy w towarzystwie 

ubezpieczeniowym powszechnie uznawanym za wypłacalne, od wszelkich zdarzeń, 

za które mógłby ponosić odpowiedzialność cywilną oraz za szkody materialne 

i niematerialne. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do doręczenia Zamawiającemu w czasie obowiązywania 

niniejszej umowy kopii aktualnej umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 3 



niniejszego paragrafu oraz do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich 

zmianach dotyczących jego statusu prawnego i o prawnych ograniczeniach 

w kontynuowaniu działalności w zakresie świadczonych usług. 

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność finansową za powierzone pojazdy 

od momentu przejęcia ich od osoby wystawiającej dyspozycję, o której mowa w art. 130a 

ust. 4 Prawa o ruchu drogowym. 

6. Zamawiający nie przyjmuje odpowiedzialności finansowej za pojazdy usunięte z drogi          

z przyczyn innych niż określono w art. 130a ust. 1-2 Prawa o ruchu drogowym. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli w zakresie prawidłowości wykonywania 

usług stanowiących przedmiot niniejszej umowy w całym okresie obowiązywania umowy. 

§8 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej 

pod rygorem nieważności. 

2. Wierzytelności wynikłe z realizacji niniejszej umowy nie mogą być przeniesione na osoby 

trzecie. 

3. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy będą mieć zastosowanie 

odpowiednie przepisy, w tym przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy – Prawo 

o ruchu drogowym z przepisami wykonawczymi. 

4. Wszelkie doręczenia pism i oświadczeń pomiędzy stronami w wykonaniu niniejszej 

umowy będą dokonywane na adresy wskazane w niniejszej umowie. 

5. Spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu umowy, strony poddają właściwości sądów 

powszechnych właściwych dla siedziby Zamawiającego. 

6. Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                 WYKONAWCA 


