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Załączník nr 1 do oferty

Umoura Nľ ......... ... l 2oL9.

Zawarta w trybie oferty w dniu .......r. ''Umowa została

za:warta bez stosowania przepisów ustawy z dnía 29 sĘrcznia 2oo4 r. Prawo

Zamowień Publicznych (j. t. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z póżn. zm.) - art. 4 pkt. 8'':

na Świadczenie usług usuwania ' przemíeszczaĺlia, holowania pojazdów

i przechowywania pojazdów na parkingu strzeżonym zgodnie z art. 130a ustawy

z dnia 20 czer:wca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2018r.

poz. 1990 ze zmiąnami)porníęđzy:

Powíatem Buskim mającym swoją siedzibę: ul. Mickiewicza 15,28-100 Busko-

Zdroj

r epr ezentowanym przezl

I. Jerzego Kolarza - Przewodniczącego Zatządu

2. Stanisława Klimczaka _ Wiceprzewodniczącego Zarząđu

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Buskiego,

zwarLym w dalszej części umowy ,rZannauliającym''

a firmą:

reprezentowaną przezi

Zwanym w dalszej części umowy ,r1trIykonawcą''

I oświadczetrie ltrIykonavrcy

Wykonawca oświadcza, że posiada níezbędną wiedzę i doŚwíadczeníe oraz

potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do prawidłowej

reaLízacjí umowy.
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II Przedmiot umowY

s1
Zamawiający udziela zamówienia publicznego na Świadczenie usług

usuwania , przemíeszczanía, holowani a i przechowywanía pojazdów na podstawie

dyspozycji usunięcía pojazdu wydanej przez upoważniony podmiot.

s2
1. lvykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług określonych w $ 1 umowy

całodobo\Mo na zasadach odpłatnoŚci w/g stawek okreŚlonych w $ 3 niniejszej

umowy.

2. Ceny nie moga ulec zmianie w trakcie trwania umowy.

3. lľykonawca jest zobowiązany do usunięcia Z miejsca zdarzenia

i przechowywania na parkingu strzeżonym pojazdu oraz jego elementow'

W zakres usługi przewoz;u, holowania, parkowania pojazdu wchodzi:

usunięcia pojazdu miejsca przebywania po1azdu w możliwie najkrótszym

czasie,

(uszelkie prace towarzyszące przggotouaniu pojazdu do transporüll

odpadków niewymagaj ących uĘcia specj alisty Czrrego sprzętu i materiałów

częŚci lub innych elementów zabezpieczonego pojazdu, ktore zostały

oddzielone od pojazdu í mogłyby ulec zniszczeníu lub zagínięciu w miejscu

do przechowyľania pojazđow,

dokumentőw, codzj.ennie w dni robocze w gođz.8:00 do 18:oo.

4. Do przedmiotu zamówienia za\iczana jest usługa mvíęana z odstępstwem
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od usunięcia pojazdu.

Zakres czynnoŚci, które wchodzą w usługę:

5. Strony przyjmują, że roz!íczenie za przedmiot umowy bęđzie się odbywało

fakturami wystawionymi w okresach miesię cznychl (zanasze do 10 dnia miesiąca

za miesiąc ubiegłg, z uuzględnieniem cen jed.nostkolagch za poszczególne rodzaje

usunięcia i przechouyuania pojazdóu wskazanych tu ofercie) i będzie dotyczyc

pojazdów usuniętych i przechowywanych, w trybie okreŚlonym w art' 13oa

ustawy - Prawo o ruchu drogowYm'

6. Zapłata za fakturę wystawioną na rzecz Powiatu Buskiego z siedzibą

w Busku-Zdroju, ut. Mĺckiewicza 15, 28-1oo Busko'Zdtőj, nr NIP: 655_192_

53-75 będzíe dokonyw ana przelewem z konta Zamawiającego na konto bankowe

ltrIykonawcy wskazane na fakturze, w terminie 2I dni od daĘ otrzymania faktury

wrazz kompletem dokumentow okreŚlonych w S 2 pkt 9 i 10 niniejszej umowy'

7. ofeľta z dn7a............'..... stanowi integralną częśô niniejszej umowy'

8. Wykonawca zobowíaBuje się do:

w Busku -Zdrojw oraz podmiotu, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu,

nie poŻníej níŻ trzeciego dnia, od upływu 3 miesięcy od umíeszczenia

na parkingu pojazdu usuniętego na podstawie art. 13Oa - Prawo o ruchu

drogowym (w przypadku nieodebrania pojazdu przez właŚciciela lub osobę

uprawnioną do jego odbioru),

Powiatowego \,ĺŕ Busku-Zdroju do 10 dnia kaŻdego miesiąca informacji

o usunięĘch i parkowanych pojazdach'

g. Faktury powinny zaurierac dane identyfikacyjne pojazdu, którego doĘczy

faktura tj.: numer dyspozycji usunięcía pojazdu, typ pojazdu, markę pojazďu,

numer rejestracyjilY, ä jeŚli go brak to numer nadwozia.

Io. Wraz z fakturąWykonawca przedstawia: kopię dyspozycji usunięcia pojazdu,

kopię zez.woIenia na odbiór pojazdu $eŻe\ijest wymagane), kopię potwierdzenia

wniesíenia opłaty pÍzez osobę uprawnioną do odbioru pojazdu, oryginał protokołu

odbioru pojazdu (wzor protokołu stanowi załączník nr 1 do umowy)'
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s3
1. Maksyma1na wartość usługi w zakresie usuwania, prrechowywania pojazdów

lub ich częŚci wynosi netto

(słownie: """"l
brutto-
(słownie:

........l w tym podatek vAT .....vo """"""zŁ
(słownie: """""l
2. Ceny jednostkowe netto na Świadczenie usługi holowania, przemieszczania

pojazdów lub ich części (dla poszczego|nych rodzajow pojazdów):

Usuwanie:

Motorower

Motocykl

Pojazd o dmc do 3,5t

Pojazd o dmc powyżej 3,5t do 7,5t

Pojazd o dmc powyżej 7,5t do 16,0t

Pojazd o dmc powyżej 16,0t

Pojazđ przevł ożący materiały niebe zpieczne

Parkowanie:

Motorower -
Motocykl

Pojazd o dmc do 3,5t

Pojazd o dmc pov,ryŻej 3,5t do 7,5t

Pojazd o dmc powyżej 7,5t do 16,0t

Pojazd o dmc powyżej 16,0t

Pojazd przeuł ożący materiały niebezpieczne

3. Wykonawca jest zobowiryany do rozlíczania w/w usług

jednostkowych.

4. Z uvĺagi na fakt, że rzecąnĺĺiste ilości usuwanych pojazdów mogą

od przyjęĘch założeń okreŚlonych w Zapytaniu ofertowym,

wlg cen

byc niższe

dopuszcza
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się obniżenie wartości zamówienia w stosunku do wartości określonej w punkcie

1 niniejszego paragrafu.

5. Strony ustalaja, że maksymalny okres przechowywania pojazdu, Za który

l[Iykonawca może obcíązyć Zamauliającego wynosi 3 miesiące. Powyżej tego

okresu, do czasu zakonczenia procedury związanej z orzeczeniem przepadku

pojazdu na rzecz powiatu oraz wykonaniem tego orzeczenia, pojazd,

przechowyw any będzíe przez Wykonawcę bezpłatnie.

6. I1ość i typ pojazdów w zapytaniu ofertowym została okreŚlona w sposób

szacunkowy, mający na celu ustalenie maksymalnej wartości zamówienia.

Roz|íczenia usług na\eŻy dokonywać wg rzecrywístych iloŚci i typów usuwanych

z drogi pojazdów z zastrzeżeniem, że całkowita wartoŚć zamowíenía

nie przekroczy kwoty okreŚlonej w punkcie 1 niniejszego paragrafu.

s4
1. Niniejsza umowawyłącza odpowiedzialność Zamawiającego za szkody wynikłe

w pojazdach przemieszczanych, którą to odpowíeđzialność przejmuje w całoŚci

lłIykonaw ca bez względu na rodzaj posiadanego ubezp ieczenia.

2. tł/ykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego

o wszelkich zmíanaďn dotyczących jego statusu prawnego i o prawnych

ograníczeniach w kontynuowaniu działalnoŚci w zakresie świadczonych usług.

ss
1. W prąlpadku odstąpienia od umowy ltrIykonawca zobowíązuje

się do zapłacenia Zamaułiającemu kary umownej w wysokości 2oo/o wartoŚci

zamówienia brutto.

2. ttrIykonawca ma pra\Mo obcíýyc Zamavriającego ustawowymi odsetkami

w przypadku nieterminowej realízacji płatnoŚci wynikających z umowy.

3. 1ľykonawca zobowíązuje się d'o zapłacenia Zamawiającemu kary umownej

w wysokoŚci 2o/o wartości zamowienia brutto, kaŻdorazowo za nieterminowe

usunięcie pojazdu z drogi, bądŹ też inne uchybienia zapisom niniejszej umowy

(np. brak możliwoŚci odbioru pojazđu z parkingu w okreŚlonych umo\Mą

godzinach).
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s6
1' Podstawą wykonania usługi będzie dyspozycja usunięcia pojazdw wydana

w trybie określonym w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych

i Administracji z dnia 22 czerwca 2O11r., w sprawie usuwania pojazdow, ktorych

używanie może zagrażac bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo

utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej (t. j. Dz. U. z 201Br. poz. 2285

z póżn. zm.|

2. ttrIykonawca jest zobowíązany do níezwłocznego przemieszczenia pojazdu

do miejsca przechowywania wskazanego w dyspozycji usunięcia pojazdu,

tj. na parking strzeżony.

s7
1. Podstawą do odbioru pojazdu z parkíngu, Stanowi dowod uíszczenia opłaty

za jego usunięcie i parkowanie, przeďłożony w jednostce prowadzącej parking

strzeżony wraz z zez:woleniem wydanym ptzez właściwy podmiot - fieżeli jest

wymagane).

2. Pojazd, z parkingu odbiera osoba wskazana w zezwoleníu lub właściciel

(posiad.acz)wskazany w dowodzie rejestracyjnym (poztttoleniu czasougm)pojazdu,

lub w pokwitowaniu za zatrzymany dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe'

3. Zamawiający po uregulowaniu kosztów holowania i przechowywania pojazdu,

może w dowolnym czasie odebrac pojazd z parkingu prowadzonego przez

lľykonawcę i umieścić go na własnym parkingu strzeżonyrn.

s8
1. Umowa obowiązuje od dnia zawarcía z mocą od' dnia o1.o1.2o2or. do dnia

3l.L2.2O2Or.
2. Umowa może być wypowied zíana przez Zamawĺającego w trybie

natychmiastowym, w przypadku nie wywiąą1wania się lub niewłaściwego

wywiąą1wania się Wykonawcy ze zobowíaąań okreŚlonych w niniejszej umowie,

utraty przez lľykonawcę licencji, umowy ubezpíeczenia, likwidacji Wykonawcy

lub zaistnienia po stronie lľykonawcy przesłanek okreŚlonych w art. 24 ustawy

Prawo Zarnowíeń Publicznych.
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3. Umowa ulega rotuĺiązaniu z chwilą upływu terminu jej ważności lub wcześniej,

jeśli zostaną wykorzystane Środki Íinansowe. $rrernaczot1e na jej realizacjQ,

okreŚlone w s 3 pkt 1 niniejszej umowy.

4. l[Iykonawca odpowiada Za szkody wyrządzone osobom trzecim w skutek

nie wywi ąrywania się lub nienależytego wywíryywania się z realizacjí niniejszej

umowy.

se
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem

nieważności.

s10
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy

zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego'

s11
Spory mogące wyniknąć prTy wykonywaniu umowy' strony poddają

właŚciwoŚci sądow powszechnych właŚciwych dta siedziby płatnika tj. Powiatu

Buskiego z síedzíbą w Busku -Zdroju.

Umowa zostaje sporządzona

po jednym dlakażdej ze stron.

t2
dwóch jednobrzmiących egzemplarzach

ZAMAWIAJĄCY: rľYKoNAWCA:

Kontrasygnata
Skarbnlka Powiatu:

s
w
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Załącznik nľ 1 do umowy

Pľotokół odbíoru pojazdu z wy]riczoną opłatą za usunlęcie
i przechow5ruranie pojazdu Nr ....... /..........

1. Nr dyspozycji usunięcia pojazdu:

2. Data dyspozycji usunięcíapojazdu: ...
3. Rodzaj pojazdu i DMC:

4. Nr rejestracyjny pojazdu: ...

5. Imię i nazwisko właŚciciela pojazdu lub osoby dysponującej pojazdem, adres:

6. Data i godzína przyjęcia pojazdu na parking:

7. Data i godzina odbioru pojazdu z parkingu:

8. WysokoŚć opłaĘ za usunięcie pojazdu í za przechowywanie:

zł (opłataza holowanie) +.'...(ilość dób*)x.......(stawka za 1 dobę)= .'zł (Razem)

opłatę na\eĘ uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju lub na
rachunek:

49 8517 0007 0010 0070 7563 0014

wpisując w tytule zapŁaĘ: nr rejestracyjny pojazdu lub VIN, imię i nazwisko
właściciela lub osoby dysponującej pojazdem.

(podpis osoby wyđaJąceJ poJazd) (podpis osoby sporządząiąceJ potwierđzenie)

(pođpis wlaśclclela pojazđu)

* - opłata jest naliczar7a zakażdą dobę parkowania pojazdu.

-VERTE
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Klauzula infoľmacyJna dotycząca zbieľanía đanych od osoby, któreJ đane dotyczą

Zgodnie z art. 13 rozporząd,zeniaParlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20 16/679 w
sprawie ochrony osób Íizycznych w zuĺiapku z przetułarzaĺtíem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepł5rwu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95la6 /wE z
đnia27 kwietnia 2016 r. (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119 z đnía 4 rnaja
2016r.), dďej nĺĺane jako RoDo , informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Buski z siedzibąw
Starostwie Powiatowym w Busku -Zdroju, przy uL Mickiewicza I5,28- 100 Busko -
Zdroj.

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie PowiatowyÍn w Busku _Zdroju
możliwy jest pođ numerem tel. nr. 413705027 lub adresem e-mďl: ioct@powiat.busko'p1

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: procedury, o której mowa w art.
13oa ustawy z dnía20 czerwca I997r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2ol8r.
poz. I99O ze zm.).

4| PanilPana dane Administrator może przekazac upoważnionym podmiotom na
pođstawie i w granicach przepisów prawa.

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych
osobowych i prawo do ich sprostowania.
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skaľgi do organu rĺađzorczego - Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.

7) podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym/
d€b €vý€]*e*, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Admirristratora
rnoże skutkować níernożIíwoŚcią realizacji procedury zvłiry,anej z odbiorem pojazd:u z
parkingu.

8) Pani/Pana dane osobowe bęđą przechowywane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 14
lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwďnym i aľchiwach.
9| Pani/Pana dane nie będą przekazywane odbiorcom w państwie ttzecim lub organizacji
rĺięđrynaľodowej.

1o| Pani/Pana dane osobowe nie będą podđawane zautomatyzowanemu podejmowaniu
đecyzji, w tym proÍilowaniu.

* - nie potrzebne skreślić


