
Załącznik nr 2 

 

UMOWA 

 

Na usuwanie pojazdów na parking strzeżonym z dróg Powiatu Myśliborskiego na koszt 

właściciela oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla usuniętych pojazdów 

 

Zawarta w dniu ....................................................................................................... 2011 roku w Myśliborzu 

pomiędzy:  

Powiatem Myśliborskim w Myśliborzu reprezentowanym przez Zarząd Powiatu mający swą 

siedzibę w Myśliborzu przy ul. Ks. Michała Sopoćki 2 w imieniu którego działają: 

- Starosta Myśliborski – Arkadiusz Mazepa; 

- Wicestarosta  - Andrzej Potyra 

za kontrasygnatą  Skarbnika Powiatu  - Alicją Karczewską 

zwanym dalej “Zamawiającym" 

a: 

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

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

reprezentowaną przez: 

1)  ................................................................................................................................................................................................ 

zarejestrowaną...................................................................................................................................................................... 

REGON:............................                              NIP: ……………………………………………… 

zwaną dalej “Wykonawca" 

 

Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest art. 130a ust.5a i ust.5c ustawy z dnia 20 czerwca 

1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 roku Nr 108, poz.908 ze zm.). 

 

§1 Przedmiot umowy 

 

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

usługi polegające na usuwaniu pojazdów na koszt właściciela z dróg znajdujących się na terenie 

Powiatu Myśliborskiego oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla usuniętych pojazdów, wg 

wymogów i na zasadach określonych w art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku prawo o 

ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 roku, nr 108, poz. 908 ze zm.) i rozporządzeniu 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 ratowniczych (Dz. U. z 2011 r., nr 143, poz. 846) oraz zgodnie z 

postanowieniami niniejszej umowy. 

2.      Wykonawca będzie usuwał pojazdy z dróg za pomocą specjalistycznego sprzętu, a usunięte 

pojazdy będzie odholowywał na wyznaczony parking strzeżony całodobowy zlokalizowany w  

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

 

§2. Czas trwania umowy 

1.       Rozpoczęcie wykonania umowy strony ustalają na dzień...........................2011 roku, 

2.     Zakończenie wykonywania niniejszej umowy strony ustalają na dzień 31 grudnia 2011  

roku. 

 

§3. Wykonanie umowy 

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

odpowiednim potencjałem technicznym (sprzętem specjalistycznym) a zarazem 

osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje, umożliwiającymi wykonywania 

usług objętych przedmiotem niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie zgodnie z zapisami niniejszej 

umowy oraz w szczególności zgodnie z: 

1) wymogami wynikającymi z art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku 

prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 roku, nr 108, poz. 908 ze zm.) 

zwanej w dalszej części umowy “u.p.r.d." oraz 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 ratowniczych (Dz. 

U.z 2011r., nr 143 poz. 846 zwanego dalej “rozporządzeniem MSWiA", 

2) zasadami rzetelnej wiedzy i ustalonymi zwyczajami, 

3. Wykonawca zobowiązuje się: 

a) dołożyć należytej staranności w wykonywaniu umowy, 

b) utrzymać w tajemnicy wszystkie informacje uzyskane w związku z jej 

wykonywaniem, 

4. Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone osobom trzecim spowodowane w trakcie 

wykonywania przedmiotu umowy. 

5. Wykonawca jest zobowiązany na podstawie “dyspozycji usunięcia pojazdu" wydanej 

przez uprawnione organy wymienione w art.130a ust. 4 u.p.r.d., usunąć pojazd z dróg 

na podstawie art. 130a u.p.r.d. oraz umieścić go na wyznaczonym przez starostę 



parkingu strzeżonym. Na podstawie tego samego dokumentu Wykonawca jest 

zobowiązany przyjąć pojazd usunięty z dróg na parking strzeżony. 

6. Dyspozycja wydana jest przez funkcjonariusza lub pracownika uprawnionego podmiotu 

wymienionego w art.130a ust. 4 u.p.r.d. w formie pisemnej, po osobistym upewnieniu 

się, że istnieją przesłanki do usunięcia pojazdu. 

7. Dyspozycja może być wydana ustnie, w tym za pośrednictwem środków łączności. W 

takim przypadku dyspozycja wymaga niezwłocznego potwierdzenia w formie 

pisemnej. 

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

strzeżonego" wydanego przez podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu - w 

przypadku usunięcia pojazdu w trybie określonym w art. 130a ust. 1-2 u.p.r.d., wydać   

pojazd   osobie   wskazanej   w   zezwoleniu   lub   właścicielowi   (posiadaczowi) 

wskazanemu w dowodzie rejestracyjnym (pozwoleniu czasowym) pojazdu oraz po 

okazaniu dowodu uiszczenia opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdu na 

parkingu strzeżonym. 

9. W przypadku nieodebrania pojazdu z parkingu w terminie określonym w art. 130a ust. 

10 u.p.r.d., Wykonawca powiadamia o tym, nie później niż trzeciego dnia od dnia 

upływu tego terminu, właściwego miejscowo starostę oraz podmiot, który wydał 

dyspozycję usunięcia pojazdu. 

10. Zamawiający zastrzega, że współdziałanie Wykonawcy z podmiotami, które wydały 

dyspozycję usunięcia pojazdu, polega na szybkim i sprawnym wykonaniu dyspozycji 

usunięcia pojazdu z drogi oraz wydaniu pojazdu z parkingu osobie uprawnionej. 

11. Ponadto Zamawiający zastrzega, że uprawnienia Policji określone w rozporządzeniu 

MSWiA przysługują odpowiednio Żandarmerii Wojskowej w stosunku do osób 

wymienionych w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 roku o Żandarmerii 

Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. z 2001 r., nr 123, poz. 1353, 

ze zm.) oraz wojskowym organom porządkowym w stosunku do osób wymienionych 

w art. 3 ust. 2 pkt 1 i 3-6 tej ustawy. 

12. Wykonawca po przyjęciu pojazdu na parking strzeżony jest zobowiązany niezwłocznie 

przekazać Zamawiającemu kopię “dyspozycji usunięcia pojazdu". 

13. Wykonawca za przyjęte do przewiezienia pojazdy odpowiada wg przepisów określonych 

w art. 835 i następnych Kodeksu Cywilnego. 

14. Wykonawca będzie przyjmował opłaty z tytułu usunięcia  pojazdów z dróg oraz z tytułu 

przechowywania pojazdów usuniętych z dróg Powiatu Myśliborskiego w wysokościach 

określonych w Uchwale Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 20 lipca 2011 roku Nr 

IX/93/2011 w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu 



usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od 

usunięcia pojazdu stanowiącej załącznik Nr 3 do niniejszej umowy, a uiszczane przez 

zobowiązane gdo tego osoby. Usługę tę Wykonawca wykonywać będzie w ramach 

wynagrodzenia określonego w §4 niniejszej umowy. Pobrane opłaty w okresie 

comiesięcznym Wykonawca przekazywać będzie Zamawiającemu przelewem na 

wskazany rachunek bankowy w terminie do 7 dnia każdego miesiąca za miesiąc 

poprzedni. 

 

§4. Wynagrodzenie 

1.      Strony ustalają, iż na wynagrodzenie należne Wykonawcy od Zamawiającego za wykonanie 

przedmiotu umowy określone zgodnie ze złożoną ofertą dnia ................................. 2011 roku, będą 

się składały ceny ryczałtowe jednostkowe w następujących wysokościach: 

2.      Za usuwanie pojazdów z dróg Powiatu Myśliborskiego: 

 Rower lub motorower w wysokości................zł brutto w tym należny podatek VAT, 

 Motocykl w wysokości................zł brutto w tym należny podatek VAT, 

 Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. w wysokości................zł brutto, w tym 

należny podatek VAT, 

 Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t. do 7,5 t. w wysokości ................zł 

brutto w tym należny podatek VAT, 

 Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t. do  16 t. w wysokości ................zł 

brutto w tym należny podatek VAT, 

 Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t. w wysokości ................zł brutto w 

tym należny podatek VAT, 

 Pojazd przewożący materiały niebezpieczne w wysokości................zł brutto w tym 

należny podatek VAT. 

3. Za przechowywanie usuniętych pojazdów z dróg Powiatu Myśliborskiego na parkingu 

strzeżonym: 

 Rower lub motorower w wysokości................zł brutto w tym należny podatek VAT, 

 Motocykl w wysokości................zł brutto w tym należny podatek VAT, 

 Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. w wysokości................zł brutto w 

tym należny podatek VAT, 

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

................zł brutto w tym należny podatek VAT, 

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

................zł brutto w tym należny podatek VAT, 



 Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t. w wysokości ................zł brutto 

w tym należny podatek VAT, 

 Pojazd przewożący materiały niebezpieczne w wysokości................zł brutto w tym 

należny podatek VAT. 

4. Opłaty, o których mowa w ust. 3 naliczane będą za każdą rozpoczętą dobę. Za dobę strony 

przyjmują kolejne 24 godziny, rozpoczynające się od godziny 00:00.  

5. W przypadkach zaistnienia okoliczności wynikających z uregulowań ustawowych art. 130a 

ust.10 u.p.r.d. Wykonawcy za usunięcie pojazdów wymienionych w przytoczonych wyżej 

postanowień dodatkowe wynagrodzenie nie przysługuje. 

 

§5. Warunki płatności 

 

1.      Wynagrodzenie określone w § 4 niniejszej umowy należne Wykonawcy od Zamawiającego 

będzie płatne na podstawie sporządzanych przez wykonawcę comiesięcznych zestawień 

usunięcia i parkowania  pojazdów,  w terminie 14 dni po przedłożeniu faktury VAT przez 

Wykonawcę  Zamawiającemu, sprawdzonej i zaakceptowanej przez Naczelnika Wydziału 

Komunikacji Starostwa Powiatowego w Myśliborzu. 

2.       Na zestawienie, o którym mowa w ust. 1 w szczególności składać się będzie: 

1) wykaz usuniętych pojazdów, z dokładnym opisem pojazdu oraz datą usunięcia i 

umieszczeniem na parkingu strzeżonym, 

2) wykaz przechowywanych pojazdów, z dokładnym opisem pojazdu, datą przyjęcia na 

parking oraz datą wydania pojazdu z parkingu, 

3) kopia “dyspozycji usunięcia pojazdu", 

4) kopia “zezwolenia na odbiór pojazdu z parkingu strzeżonego". 

3.      Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu zestawienie, o którym mowa w 

ust. 2 w terminie do dnia 7 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. 

4.  Zapłata wynagrodzenia następować będzie przelewem z rachunku bankowego 

Zamawiającego  na rachunek bankowy Wykonawcy, nr rachunku: .............................................................. 

5.      Faktura wystawiana będzie przez Wykonawcę  Starostwu Powiatowemu w Myśliborzu,  ze 

wskazaniem następujących danych: 74-300 Myślibórz, ul. Ks. Michała Sopoćki 2, NIP: 597-16-

28-152. 

 

§6 Kara umowna 

 

1.      Strony postanawiają, że w przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy 

naliczone będą kary umowne. 



2.       Kary te naliczone będą w następujących wypadkach i wysokościach: 

1) za zwłokę Wykonawcy w terminie przyjazdu i usunięciu pojazdu z drogi w 

wysokości 50,00 zł za każdą godzinę zwłoki, 

2) za uszkodzenie lub utratę przez Wykonawcę pojazdu przyjętego do transportu na 

parking w wysokości 1.000,00 zł, 

3) za zwłokę w terminie przedstawienia przez Wykonawcę Zamawiającemu 

zestawienia, o którym mowa w § 5, ust. 3 umowy w wysokości 100,00 zł za każdy 

dzień zwłoki, 

4) za zwłokę w terminie dokonania przez Wykonawcę wpłaty pobranych opłat, o 

których mowa w § 3, ust. 17 umowy w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki, 

5) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości  

5 000,00 zł. 

3.       Kary, o których mowa w ust. 2 mogą być potrącone na rzecz Zamawiającego z 

wynagrodzenia Wykonawcy. 

4.      Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 

przewyższającego kary umowne. 

 

§7 Rozwiązanie umowy 

 

Zamawiający zastrzega  sobie  prawo  rozwiązania  umowy ze skutkiem  natychmiastowym w 

przypadku niewykonywania postanowień niniejszej umowy. 

 

§8 Postanowienia końcowe 

 

1.      Zmiany umowy będą dokonywane za zgodą obu stron w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności w postaci aneksów do umowy. 

2.      W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i 

ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. 

3.      Spory mogące wyniknąć w związku z umową będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla 

Zamawiającego. 

4.       Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze 

stron. 

5.      Wykonawca wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych 

przez Zamawiającego. Otrzymane informacje nie zostaną udostępnione osobom trzecim. 

Jednocześnie Wykonawca ma prawo wglądu i poprawienia swoich danych osobowych. 

 



 

 

Zamawiający:                                                                            Wykonawca: 

 

 

 

 

 

 


