
Projekt umowy 

UMOWA 

 

na świadczenie usług w zakresie przechowywania na parkingu strzeżonym pojazdów przewożących 

materiały niebezpieczne usunięte z drogi na podstawie art. 130a Prawo o ruchu drogowym 

Zawarta w dniu ..................................................... r. 

pomiędzy : 

Powiatem Myśliborskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu mający swą siedzibę w Myśliborzu przy 

ul. Spokojnej 22, w imieniu którego działają: 

- Starosta Myśliborski – .................................................................................................................................; 

- Wicestarosta - ...............................................................................................................................................; 

za kontrasygnatą Skarbnika Powiatu - ............................................................................................................ 

zwanym dalej “Zamawiającym" 

a  

…………………………………....................................................................................................................... 

z siedzibą w ………………………………….................................................................................................. 

reprezentowanym przez: 

………………………….................................................................................................................................. 

zwanym w treści umowy ”Wykonawcą”. 

 

I. Oświadczenie stron 

Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także 

dysponuje osobami zdolnymi do prawidłowej realizacji umowy. 

 

II. Przedmiot umowy 

§ 1 

1. Zamawiający zgodnie z art. 130a ust. 5f ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 

1137 ze zm.) powierza Wykonawcy świadczenie usług w zakresie przechowywania na parkingu 

strzeżonym pojazdów przewożących towary niebezpieczne usuniętych z dróg na terenie powiatu 

myśliborskiego w trybie art. 130a ust. 1-2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. ustawy Prawo o ruchu 

drogowym (tj. Dz. U. z 2012r. poz. 1137 ze zm.) oraz art. 102 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 

2011r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (tj. Dz.U. z 2011r. nr 227 poz. 1367 ze zm.).  

2. Płatnikiem faktur wystawionych przez Wykonawcę za usługi wymienione w ust. 1 jest Powiat 

Myśliborski. 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług określonych w § 1 ust. 1 umowy całodobowo przez 

7 dni w tygodniu na zasadach odpłatności, tj. wg stawki określonej w ofercie z dnia 



……………................................... r. – stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy jako jej 

integralna część. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do przechowania każdego pojazdu usuniętego z drogi na podstawie 

dyspozycji wydanej przez uprawnioną osobę, o której mowa w art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 

2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych. 

3. Parking strzeżony powinien spełniać dodatkowe warunki techniczne dla parkingów, na które są 

usuwane pojazdy przewożące towary niebezpieczne określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw 

Wewnętrznych z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie warunków technicznych parkingów, na które są 

usuwane pojazdy przewożące towary niebezpieczne (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 1293). 

4. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług wynikających z niniejszej umowy z należytą 

starannością i rzetelnością oraz z zachowaniem wszelkich wymogów dotyczących bezpieczeństwa, 

warunków technicznych i organizacyjnych wynikających z odrębnych przepisów. Do obowiązków 

Wykonawcy należy w szczególności: 

a. całodobowy dozór parkingu, 

b. zabezpieczenie przechowywanych pojazdów przed zniszczeniem, 

c. naliczanie opłat obciążających właściciela pojazdu za przechowywanie pojazdu na parkingu 

strzeżonym oraz informowanie właściciela pojazdu, a także bieżące informowanie 

Zamawiającego o wysokości tych opłat według stawek określonych przez Radę Powiatu 

w Myśliborzu w drodze uchwały w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie 

pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od 

usunięcia pojazdu, 

d. wydanie pojazdu właścicielowi. Podstawą do wydania pojazdu z parkingu strzeżonego jest 

przedstawienie dowodu uiszczenia opłaty za przechowywanie pojazdu oraz zezwolenia na 

odbiór pojazdu wystawionego przez podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu,  

e. umożliwienie dokonania oględzin pojazdów znajdujących się na parkingu przez rzeczoznawcę 

wyznaczonego przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego o utracie 

uprawnień do prowadzenia działalności, o wszelkich zmianach dotyczących jego statusu prawnego i o 

prawnych ograniczeniach w kontynuowaniu działalności w zakresie możliwości realizacji przedmiotu 

umowy. 

6. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi Wykonawca zobowiązuje się do 

zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 10% wartości jednostkowej usługi brutto 

określonej w ofercie stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej umowy, za każdy przypadek 

niewykonania lub nienależytego wykonania usługi, co nie wyklucza możliwości dochodzenia 

odszkodowania przewyższającego ustaloną karę umowną. 

7. Za nienależyte wykonanie umowy uważa się w szczególności: 

a. umieszczenie pojazdu wraz z jego elementami składowymi na parkingu innym niż wyznaczony 

przez Zamawiającego, 

b. uszkodzenie przechowywanego pojazdu, 

c. utratę (w tym w wyniku kradzieży) pojazdu przechowywanego u Wykonawcy, 



d. uszkodzenie części składowych przechowywanego pojazdu, 

e. utratę (w tym w wyniku kradzieży) części składowych pojazdu przechowywanego u Wykonawcy, 

f. niezabezpieczenie wszystkich części pojazdu, 

g. przybycie na miejsce zdarzenia później niż 90 minut od chwili powiadomienia, jeśli nie wystąpiły 

obiektywne przyczyny spóźnienia, 

h. niepowiadomienie Zamawiającego o okolicznościach, o których mowa w ust. 3 niniejszego 

paragrafu. 

8. Strony ustalają, że w przypadku niewykonania usługi przez Wykonawcę lub gdy czas przybycia na 

miejsce zdarzenia będzie dłuższy niż określony w § 2 ust. 7 lit. „g” niniejszej umowy Zamawiający 

upoważniony jest do niezwłocznego zlecenia wykonania usługi osobie trzeciej. Wykonawca 

zobowiązany jest zwrócić Zamawiającemu różnicę w cenie usługi wykonanej przez osobę trzecią, a 

ceną za tę usługę ustaloną w niniejszej umowie zgodnie z załączoną ofertą (Zał. Nr 1), niezależnie od 

obowiązku zapłaty kary umownej, o której mowa w § 2 ust. 6 niniejszej umowy. W takim wypadku 

strony wyłączają zgodę sądu w tym zakresie.                                                                                                                                                                                                                                

§ 3 

1. Wydawanie pojazdu z parkingu strzeżonego Wykonawcy odbywać się będzie w godzinach pracy 

Wykonawcy, po uiszczeniu przez właściciela pojazdu lub osoby przez niego upoważnionej opłaty za 

parkowanie pojazdu według stawek określonych przez Radę Powiatu w Myśliborzu w drodze uchwały 

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

kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu. 

2. Podstawą do wydania pojazdu właścicielowi lub osobie uprawnionej jest przedstawienie Wykonawcy 

dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty za przechowywanie pojazdu dokonanej na wskazane 

konto Starostwa Powiatowego w Myśliborzu Nr 42 8355 0009 0000 2020 2000 0004 oraz zezwolenia 

na odbiór pojazdu wystawionego przez podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu. 

§ 4 

1. Strony przyjmują, że rozliczenia z tytułu świadczonej usługi będą następowały po wykonaniu usługi na 

podstawie faktur, rachunków wystawionych przez Wykonawcę na ostatni dzień każdego miesiąca lub 

w następnym miesiącu, jednakże nie później niż do 20 dnia następnego miesiąca, w którym wykonana 

była usługa. Do faktury, rachunku należy dołączyć kopię dyspozycji usunięcia pojazdu. 

2. Podstawą do obliczenia wartości faktur, rachunków będzie cena jednostkowa zawarta w ofercie 

Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy.  

3. Cena jednostkowa ma charakter ryczałtowy i zawiera wszelkie elementy składające się na wykonanie 

usługi. 

4. Cena nie może ulec zmianie w trakcie trwania umowy. 

5. Zapłata wynagrodzenia będzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany 

na fakturze, rachunku. Termin zapłaty wynosi 21 dni od dnia doręczenia faktury, rachunku wraz z 

dyspozycją usunięcia pojazdu do Starostwa Powiatowego w Myśliborzu. 

6. Do rozliczenia będą przyjmowane tylko faktury, rachunki zawierające dane identyfikacyjne pojazdu, 

którego dotyczy faktura, w szczególności: numer dyspozycji usunięcia pojazdu, typ pojazdu, jego 

markę, numer rejestracyjny, a jeśli jego brak to numer nadwozia. 



7. Wykonawca może wystawić jedną zbiorczą fakturę, rachunek za wszystkie usługi świadczone 

w ramach niniejszej umowy (za przechowywanie wielu pojazdów) w danym miesiącu kalendarzowym, 

pod warunkiem dołączenia zestawienia wszystkich usług sporządzonego w formacie Excel lub Word 

zawierającego dane identyfikacyjne, o których mowa w ust. 5 – dla każdego pojazdu ujętego na 

fakturze, rachunku. 

§ 5 

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 w skutek 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 

przechowywania pojazdów przewożących towary niebezpieczne 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 na 

kwotę nie niższą niż 500.000 zł od każdego zdarzenia bez względu na liczbę zdarzeń. 

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. 99 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 

2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych. 

6. Zamawiający nie przyjmuje odpowiedzialności finansowej za pojazdy usunięte na podstawie 

dyspozycji usunięcia pojazdu innej niż wspomnianej w art. 130a ust. 5f ustawy – Prawo o ruchu 

drogowym. 

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

stanowiących przedmiot niniejszej umowy w całym okresie obowiązywania niniejszej umowy. 

§ 6 

1. Jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu spowodowało powstanie kosztów, do ich pokrycia jest 

zobowiązana osoba będąca właścicielem pojazdu w dniu wydania dyspozycji usunięcia pojazdu. Jeżeli 

w chwili usunięcia pojazd znajdował się we władaniu osoby dysponującej nim na podstawie innego niż 

własność tytułu prawnego, osoba ta jest zobowiązana solidarnie do pokrycia kosztów. Wysokość tych 

kosztów jest określona przez Radę Powiatu w Myśliborzu w drodze uchwały w sprawie wysokości 

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

w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu. 

 



§ 7 

1. Strony zobowiązują się do dokumentowania czynności związanych z przekazaniem pojazdów. 

2. Podstawą wykonania usługi będzie pisemna dyspozycja usunięcia pojazdu wydana przez uprawnioną 

osobę, o której mowa w art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towarów 

niebezpiecznych. 

§ 8 

1. Umowę zawarto na okres 12 miesięcy od daty podpisania. 

2. W razie zaistnienia 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, z zastrzeżeniem ust. 3, w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o 

tych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z 

tytułu wykonanych usług zgodnie z niniejszą umową. 

3. Umowa może być wypowiedziana przez Zamawiającego w trybie natychmiastowym, w przypadkach: 

a. niewywiązania się lub niewłaściwego wywiązywania się Wykonawcy ze zobowiązań niniejszej 

umowy, 

b. naruszenia postanowień niniejszej umowy po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do usunięcia 

c. dwukrotnego nieuzasadnionego przekroczenia terminu przybycia , o którym mowa w § 2 ust. 7 lit 

„g”. 

§ 9 

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 bez 

pisemnej pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego. 

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, tj. Powiatu Myśliborskiego. 

6. Umowa zostaje sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy oraz 

dwóch dla Zamawiającego. 

7. Zamawiający nie dopuszcza powierzenia realizacji umowy osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej 

pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego.  

ZAMAWIAJĄCY           WYKONAWCA 


