Umowa nr
na usuwanie i przechowywanie usunietych pojazdow na parkingu strzezonym
calodobowym na koszt wtasciciela z drog Powiatu Myszkowskiego
zawarta w dniu
2014rw Myszkowie
pomiedzy Powiatem Myszkowskim reprezentowanym przez Zarza^d Powiatu
maja^cego swoja, siedzibe_ w Myszkowie, ul. Putaskiego 6 w imieniu ktorego dziataja;
- Starosta Myszkowski
- Wojciecha Picheta
- Wicestarosta Wlyszkowski
- Mariusz Trepka
zwanym dale] ,,Zamawiaj^cym
a:

reprezentowana^ przez:

pod nr ewidencyjnym;
REGON
NIP
zwana^dalej ,,WykonawcaJ'
Na podstawie art.SOa i art.130a ust. 5f ustawy z dnia 20 czerwca 1997r.-Prawo o
ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2012r, poz.1137 z pozn.zm.) strony
zawieraja, umow§ o ponizszej tresci:
§1
Przedmiot umowy
Zamawiaja^cy zleca, a Wykonawca zobowiqzuje sie swiadczyc na rzecz
Zamawiajcicego ustugi polegaja^ce na;
a) usuwaniu pojazdow na koszt wlasciciela z drog znajduja^cych si^ na terenie
Powiatu Myszkowskiego,
b) przechowywaniu na parkingu strzezonym catodobowym usunie^ych
pojazdow na koszt wtasciciela z drog znajdujqcych si^ na terenie Powiatu
Myszkowskiego,
wedlug wymogow i na zasadach okreslonych w art. 50a i 130a ustawy z dnia
20 czerwca 1997r.-Prawo o ruchu drogowym i rozporzqdzenia Ministra Spraw
Wewnejrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania
pojazdow, ktorych uzywanie moze zagrazac bezpieczehstwu lub porzadkowi
ruchu drogowego albo utrudniaja^cych prowadzenie akcji ratowniczej(Dz. U. Nr
143, poz. 846} i rozporza,dzenia Ministra Spraw Wewn^trznych i Administracji
z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie usuwania pojazdow pozostawionych bez
tablic rejestracyjnych lub ktorych stan wskazuje na to, ze nie sg. uzywane
(Dz.U. Nr 143, poz 845 z pozn.zm.) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy.
Wykonawca bedzie usuwaJ pojazdy z drog za pomoca^ specjalistycznego
sprz^tu , a usuni^te pojazdy bedzie przechowywal catodobowo na parkingu
strzezonym zlokalizowanym w

§2
Czas trwania umowy
1. Umowa zostate zawarta na okres
od dnia
do dnia
2. Umowa ulega rozwia/aniu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku
przekroczenia kwoty okreslonej w §4 ust. 5.
§3
Wykonanie umowy
1. Wykonawca oswiadcza, ze posiada niezb^dna^wiedze^ i doswiadczenie oraz
dysponuje odpowiednim potencjatem technicznym (sprzetem
specjalistycznym) a zarazem osobami posiadaja.cymi odpowiednie
kwalifikacje ,ktore umozliwiaj^ realizacj? prac obj^tych przedmiotem niniejszej
umowy .
2. Wykonawca zobowia^zuje si§ zrealizowac zamowienie zgodnie z zapisami
niniejszej umowy oraz w szczegolnosci zgodnie z;

3.

4.
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a) wymogami wynikaj^cymi z art.SOa i art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca
1997r.-Prawo o ruchu drogowym( tekst jednolity Dz.U. z 2012r. poz. 1137z
pozn.zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 22 czerwca 2011 r w sprawie usuwania pojazdow, ktorych uzywanie
moze zagrazac bezpieczehstwu lub porzqdkowi ruchu drogowego albo
utrudniaja^cych prowadzenie akcji ratowniczej (Dz.U. Nr 143 poz.846)
zwanego dalej ,,rozporza^dzeniem MSWiA"
b) zasadami rzetelnej wiedzy i ustalonymi zwyczajami.
Wykonawca zobowia^zuje sie dotozyc nalezytej starannosci w wykonaniu umowy
oraz utrzymac w tajemnicy wszystkie informacje uzyskane w zwia/ku z jej
wykonywaniem w trakcie obowiqzywania umowy.
Wykonawca odpowiada za szkody zawinione osobom trzecim spowodowane w
trakcie wykonywania przedmiotu umowy.
Wykonawca jest zobowia^zany na podstawie ,,dyspozycji usuniecia pojazdu"
(stanowiqcej zatqcznik Nr 1 do niniejszej umowy) wydanej przez uprawnione
organy wymienione w §2 ust 1 pkt 1-5 oraz ust 2 pkt.1 lub 2 rozporzadzenia
MSWiA , usunqc pojazd z drag na podstawie art. 50a i 130a -Prawo o ruchu
drogowym oraz umiescic go na wyznaczonym przez starost^ parkingu
strzezonym.
Dyspozycj§ wydaje funkcjonariusz lub pracownik uprawnionego podmiotu w
formie pisemnej , po osobistym upewnieniu sie , ze istnieja, przestanki do
usuniecia pojazdu.
Dyspozycje mozna wydac ustnie, w tym za posrednictwem srodkow la^cznosci. W
takim przypadku dyspozycja wymaga niezwtocznego potwierdzenia w formie
pisemnej.
Wykonawca jest zobowiqzany na podstawie „ zezwolenia na odbior pojazdu z
parkingu strzezonego(sfanow/^cego zatycznik Nr 2 do niniejszej umowy ) wydac
pojazd osobie wskazanej w zezwoleniu lub wtescicielowi(posiadaczowi)
wskazanemu w dowodzie rejestracyjnym( pozwoleniu czasowym).
W przypadku nieodebrania pojazdu z parkingu w terminie okreslonym w art.
130a ust. 10 - Prawo o ruchu drogowym, wykonawca powiadamia o tym nie
pozniej niz , trzeciego dnia od dnia uptywu tego terminu, wtasciwego miejscowo
starost^ oraz podmiot ,ktory wydat dyspozycj^ usuniecia pojazdu.

lO.Zamawiaj^cy nie ponosi odpowiedzialnosci za koszty nieuzasadnionych
dyspozycji usuniecia pojazdow , wydanych przez jednostki uprawnione do ich
wydania.
H.Jezeli pojazd usuniety z drogi nie jest zarejestrowany w zadnym z pahstw
cztonkowskich Unii Europejskiej, przekazuje si? go wtasciwemu miejscowo
naczelnikowi urzedu celnego celu uregulowania jego sytuacji zgodnie z
przepisami prawa celnego.
12.Wykonawca za usuniete i umieszczone na parkingu pojazdy odpowiada wg
przepisow okreslonych w Kodeksie Cywilnym.
13.Wykonawca przez czas trwania umowy jest zobowia^zany posiadac
ubezpieczenie parkingu strzezonego, na ktorym beda^przechowywane pojazdy.
14.Wykonawca bedzie naliczat optaty dla wtasciciela (posiadacza ) pojazdu z tytutu
ich usuniecia z drog Powiatu Myszkowskiego i ich przechowywania na parkingu
strzezonym w odpowiednich wysokosciach okreslonych w uchwale Rady Powiatu
Myszkowskiego z dnia 22 marca 2013r.Nr XXXVII/247/2013 w sprawie ustalenia
wysokosci optat za usuniecie i parkowanie pojazdow ( Dziennik Urzedowy
Wojewodztwa 6lqskiego z 2013r. poz. 2904}.Uchwata wraz z cennikiem oplat
stanowi zatqcznik Nr 3 do niniejszej umowy.
15. Optaty te powinny bye uiszczone na rachunek bankowy Powiatu Myszkowskiego
na numer
16. W przypadku zmiany uchwaty Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokosci
optat za usuniecie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu
strzezonym Zamawiajajcy , zawiadamia pisemnie Wykonawc§ o terminie wejscia
w zycie zmiany. Zmiana uchwaty nie stanowi podstawy do zmian postanowieh
niniejszej umowy.
17.Wykonawca zobowiqzany jest do wydania pojazdu osobie upowaznionej do jego
odbioru, na podstawie zezwolenia wydanego przez podmiot, ktory wydal
dyspozycje usuniecia pojazdu oraz po okazaniu dowodu uiszczenia optet za jego
usuniecie i przechowywanie wniesionych na rachunek bankowy Powiatu
Myszkowskiego.
§4
Wynagrodzenie
1. Strony ustalaja^, iz wynagrodzenie nalezne Wykonawcy od Zamawiajapego za
wykonanie przedmiotu umowy okresla si? zgodnie ze ztozona^ oferta^ z
dnia
2014 roku w nastepuja^cych wysokosciach;
a) za usuwanie pojazdow z drog Powiatu Myszkowskiego ,
1) rower tub motorower w wysokosci
zt brutto wtym nalezy
podatek VAT w wysokosci 23%
2) motocykl w wysokosci
zt brutto w tym nalezny podatek VAT
w wysokosci 23%
3) pojazd o dopuszczalnej masie catkowitej do 3,5t w wysokosci
zl
brutto w tym nalezny podatek VAT w wysokosci 23%
4) pojazd o dopuszczalnej masie catkowitej powyzej 3,5t do 7,5t w
wysokosci
zl brutto w tym nalezny podatek VAT w wysokosci
23%
5) pojazd o dopuszczalnej masie catkowitej powyzej 7,5 t do 16 t w
wysokosci
z\o w tym nalezny podatek VAT w wysokosci
23%
6) pojazd o dopuszczalnej masie catkowitej powyzej 16t w wysokosci
zt brutto w t m nalezny podatek VAT w wysokosci 23%

7) pojazd przewoza^cy matertaty niebezpieczne w wysokosci

z\o w tym nalez

b) za przechowywanie usunietych pojazdow z drog Powiatu Myszkowskiego na
parkingu strzezonym,
1) rower lub motorower w wysokosci
z\o w tym nalezy
podatek VAT w wysokosci 23%
2) motocykl w wysokosci
z\o w tym nalezny podatek VAT w
wysokosci 23%
3) pojazd o dopuszczalnej masie catkowitej do 3,5t w wysokosci
z\o w tym nalez
4) pojazd o dopuszczalnej masie catkowitej powyzej 3,5t do 7,51 w
wysokosci
z\o w tym nalezny podatek VAT w wysokosci
23%
5) pojazd o dopuszczalnej masie catkowitej powyzej 7,5 t do 16 t w
wysokosci
z\o w tym nalezny podatek VAT w wysokosci
23%
6} pojazd o dopuszczalnej masie catkowitej powyzej 16t w wysokosci
zt brutto w tym nalezny podatek VAT w wysokosci 23%
7) pojazd przewoza^cy materiaty niebezpieczne w wysokosci

z\o w tym nalez

2. Optaty o ktorych mowa w ust .1pkt b) naliczane beda, za kazda^ rozpocz^tq dobe.
Doba parkowania rozpoczyna sie z chwila^ umieszczenia pojazdu na parkingu.
3. Pojazd bedzie przechowywany na parkingu strzezonym do czasu jego odbioru
przez wlasciciela badz osob^ przez niego upowazniona^ lub w przypadku
postanowienia o przepadku pojazdu na rzecz Starosty do czasu jego sprzedazy
lub utylizacji.
4. W przypadkach zaistnienia okolicznosci wynikaj^cych z uregulowah ustawowych
art. 50a ust. 2 oraz art. 130a ust. 10 - Prawo o ruchu drogowym, Wykonawcy
przystuguje wynagrodzenie
za usuniecie pojazdu i
parkowanie od dnia
uprawomocnienia si§ orzeczenia o jego przepadku na rzecz Starosty.
5. Zamawiaj^cy oswiadcza, ze wartosc nominalna zamowienia w okresie
obowiazywania umowy wynosi
§5
Warunki ptatnosci
1 .Wynagrodzenie okreslone w §4 niniejszej umowy nalezne Wykonawcy od
Zamawiajqcego bedzie ptatne na podstawie wystawionej faktury VAT przez
Wykonawce . Faktura powinna zawierac dane pojazdu ( Nr rejestracyjny, rodzaj
pojazdu d.m.c pojazdu) ,dat^ i godzin§ przyjecia pojazdu na parking . date i godzine
odbioru pojazdu z parkingu, i nr dyspozycji usuniecia pojazdu. Do faktury nalezy
dota^czyc kopi§ „ dyspozycji usuniecia pojazdu" oraz kopi§ 'zezwolenia na odbior
pojazdu z parkingu strzezonego" wraz z zala^czon^ kserokopia. dowodu uiszczenia
optaty za jego usuniecie i przechowywanie.
2.Zaptata nastepowac bedzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w
terminie 14 dni od dnia ztozenia wymaganych dokumentow okreslonych w ust. 1.
S.Wykonawca wystawi fakture na Powiat Myszkowski, Myszkow , ul. Putaskiego 6,
NIP 577197 51 85.

§6
Kary umowne
1. Strony postanawiaja^ ,ze w przypadku nie wykonania lub nienalezytego
wykonania umowy naliczone beda^kary umowne.
2. Kary te b§dq naliczone w nast^puja^cych wypadkach i wysokosciach;
1) za zwtok§ w terminie przyjazdu i usuni^cia pojazdu z drogi w wysokosci
50,oo zl za kazda, rozpocz^ta, godzin^ zwloki,
2) za zwloke w terminie wydania pojazdu z parkingu w wysokosci 50,oo zl za
kazda^ rozpoczeta^ godzine zwtoki.
3) za zwloke w terminie przedstawienia zestawienia o ktorym mowa w § 5 ust 1
niniejszej umowy w wysokosci 50,oo zl za kazdy dzieh zwloki
4} za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci
2000,oo zt.
3. Kary o ktorych mowa w ust.2 mogq bye potr^cone przez Zamawiaja^cego z
faktury Wykonawcy.
4.Zamawiajaicy zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogolnych
odszkodowania przewyzszajqcego kary umowne.
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§5
Postanowienia kohcowe
Zamawiaja^cy zastrzega sobie prawo rozwiazania umowy ze skutkiem
natychmiastowym w przypadku niewykonania postanowieh niniejszej umowy
Zmiany umowy b^da, dokonywane za zgodq obu stron w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci w postaci aneksu do umowy, z wyjajkiem sytuacji okreslonej
w §3 ust. 16 umowy.
W sprawach nie uregulowanych umowa^ maja^ zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i ustawy -Prawo o ruchu drogowym oraz wydanych na jej podstawie
aktow wykonawczych.
Zamawiaja^cy zastrzega sobie prawo kontroli wykonywania umowy w kazdym
czasie przez osobe upowazniona^ a Wykonawca zobowia^zuje si§ umozliwic
przeprowadzenie kontroli w szczegolnosci udostepnic wszelka^ dokumentacj^ w
tym finansowa,, zwia^zana z usuwaniem pojazdow na podstawie umowy
Spory moga^ce powstac w zwia^zku z umowa, b^dzie rozstrzygat Sa^d wtasciwy dla
Zamawiaja^cego.
Umowe sporza^dzono w dwoch jednobrzmia^cych egzemplarzach po jednym dla
kazdej ze stron.
Wykonawca wyraza zgode na przetwarzanie swoich danych osobowych przez
Zamawiaja^cego. Otrzymane informacje nie zostan^ udostepnione osobom
trzecim. Wykonawca ma prawo wgla^du i poprawienia swoich danych osobowych.
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