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Załącznik nr 1 do oferty

Umowa Nr ......... ... | 2O2O.

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

zawarta bez stosowania przepisów ustawy z đnia 29 stycznia 2oo4 r. Prawo

Zamowień Publicznych (j. t. Dz. U. z 2o19r. poz. 1843 z póżn. zm.) - art. 4 pkt. 8":

na świadczenie usług usuwania, przemieszczanía, holowania pojazdów

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

z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2020r.

poz. 110 ze zmianami)pornięđzy:

Powiatem Buskím mającym swoją siedzibę: ul. Mickiewicza 15, 28-100 Busko-

Zdroj

reprezentowanym przez:

I. Jerzego Kolarza _ Przewodniczącego Zarząđu

2. Stanisława Klimczaka - Wiceprzewodniczącego Zarządu

przy kontrasygnacie Skaľbnika Powíatu Buskiego,

zwanyÍn w dalszej części umowy ,rZamawiającym''

a Íirmą:

reprezentowaną przez|

zwanyrn w dalszej częŚci umowy rrltrIykonawcą''

I ośwĺađczenie Wykonawcy
Wykonawca oŚwiadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doŚwiadczenie oraz

potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do prawidłowej

realizacji umowy.
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II Przedmiot umowY

s1
Zamauliający :uđzíďta zamowienia publicznego na Świadczenie usług

usuwania, przemieszczanía, holowania í przechowywanla pojazđów na podstawie

dyspozycji usunięcia pojazdu wydanej przez upoweľŹniony podmiot.

s2
1. Wykonawca zobowiryurje się do świađczenia usług okreŚlonych w $ 1 umowy

całodobowo na zasadach odpłatności w/g stawek okreŚlonych w $ 3 niniejszej

umowy.

2. Ceny nie mogą u|ec zrnianie w trakcie trwania umowy.

3. ltrIykonawca jest zobowiązany do usunięcia z miejsca zđarzenia

i przechow5rwania na parkingu strzeŻonym pojazdu oraz jego elementow.

W zakres usługi przewoz:u, holowania, parkowania pojazdu wchodzi:
'ż przyjecie zlecenia od podmiotu wydającego dyspozycję usunięcia pojazdu,

'ř đojazd. do wskazanego przez upoważnioną osobę wydającą dyspozycję

usunięcia pojazdu miejsca przebywania pojazdu w możliwie najkrotszym

czasie,

(u s zelkie p r ące tou arzg szqce przg g otot l-l aniu poj azdu do trans p o rtu),

'ż załadunek pojazdu (części pojazdu)na zestaw holujacY,

'r uporządkowanie miejsca zdarzenia z odpadkow szkła, metalu i innych

odp adkow niewymagaj ących uży cía specj alist y czrrego sprzętu i materiałów

'F đojazd' z pojazđem transportowanym na wznaczony parking strzeżony,
'/ rozłaďunek i parkowanie pojazđu na parking Wykonawcy,

'r przechowywanie w zabezpieczonyrn pomieszczeniu wyposażenia pojazdu,

częŚci lub innych elementów zabezpieczonego pojazdw, które zostały

oddzielone od pojazdu i mogłyby ulec zniszczeniu lub zaginięciu w miejscu

do przechowywania Pojazdow,
'r wydanie pojazdu z parkingu osobie uprawnionej po okazaniu stosownych

dokumentow, codziennie w dni robocze w godz.8:oo đo 18:00.

4. Do przedmiotu zamowienia zaliczana jest usługa zwiagana z odstępstwem
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od usunięcia pojazdu.

Zakres czynnoŚci, ktore wchodząw usługę:

F đojazd do miejsc a zdarzenia _ odstąpienie od wykonania usługi.

5. Strony przyjrnują, że roz\iczenie za przedmiot umowy będzie Się odbywało

fakturami wystawionymi w okresach miesięcznych (zatusze do 10 dnia miesiąca

za miesiqc ubiegłg, z ulłzględ.nieniem cen jednostkougch za poszczególne rodzaje

usunięcia i przechotayulania pojazdól.ll uskazanych u ofercie) i bęđzíe d'otyczyć

pojazd'ow usuniętych i przechow3rwanych, w trybie okreŚlonym w art. 130a

ustawy - Prawo o ruchu drogowYm.

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

w Busku-Zdtoju, ul. Mickiewicza 15, 28-1oo Busko'Zdtôi, nľ NIP: 655_192-

53_75 będzie dokonywana przelewem z konta Zarnawiającego na konto bankowe

1llykonawcy wskazane na fakturze, w terminíe 2I dni od d'aty otrzymania faktury

wraz z kompletem dokumentów określonych w $ 2 pkt 9 i 10 niniejszej umowy.

7. Oferta z dnia .... stanowi integľalną częśé niniejszej umowy.

8. Wykonawca zobowiryuje się do:

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

nie pożniej niż trzeciego dnia, od upływu 3 miesięcy od umieszczenia

na parkingu pojazdu usuniętego na podstawie art. 130a _ Prawo o ruchu

drogowym (w przypađku nieodebrania pojazdu przez właŚciciela lub osobę

uprawnioną do jego odbioru),
'r przedstawienia w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa

Powiatowego w Busku-Zdroju do 10 dnia kłŻdego miesiąca informacji

o usuniętych i parkowanych pojazdach.

g. Faktury powinny zawierać dane identyfikacyjne pojazdu, którego dotyczy

faktura tj': numer dyspozycji usunięcia pojazđu, typ pojazdu, markę pojazdu,

numer rejestracyjoY, ä jeŚli go brak to numer nadwozia.

Io. Wraz z ťakt;;1rą Wykonawca przeđstawia: kopię dyspozycji usunięcia pojazdu,

kopię zezuĺoIenla na odbiór pojazdu (1eŻelt jest wymagane), kopię potwierdzenia

wniesienia opłaty przez osobę uprawnioną do odbioru pojazdu, oryginał protokołu

odbioru pojazdu (wzor protokołu stanowi zaŁączník nr 1 do umowy)'
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s3
1. Maksymalna wartoŚć usługi w zakresie usuwania, przechowywania pojazdów

lub ich częŚci wynosi netto
(slownie: .............1

brutto-
(slownie:

.......) w tym pođatek vAT .....o/o ............zł

(słowníe: ..'.......l

2. Ceny jednostkowe netto na świadczenie usługi holowania, przemieszczanía

pojazdów lub ich części (dla poszczegolnych rođzajow pojazdów):

Usuvranie:

Motorower

Motocykl

Pojazd, o dmc do 3,5t

Pojazd, o dmc powyżej 3,5t do 7,5t

Pojazd o dmc powyżej 7,5t do ]"6,ot

Pojazd o dmc powyżej 16,0t

Pojazd przew ożący materiały niebe zpieczne

Paľkonranie:

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,ot

P ojazd przewożący materiały niebe zpíeczne

3. Wykonawca jest zobowięany do rozliczania w/w usług

jednostkowych.

4. Z uwagi na fakt, że rzecz3ĺlĺĺiste iloŚci

od przyjętych zaŁożen określonych

usuwanych pojazdów mogą

w Zapytaniu ofertowym,

wlg cen

być niższe

dopuszcza
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się obniżenie wartoŚci zamowienia w stosunku do wartoŚci określonej w punkcie

1 niniejszego paragrafu.

5. Strony ustalają, że maksymalny okres przechowywania pojazdu, za ktory

Wykonawca rnoże obciýyc Zarnauliaiącego wynosi 3 miesiące. Powyżej tego

okresu, do czasu zakonczenia procedury zwiry,anej z orzeczeniern przepadku

pojazđu na rzecz powiatu oraz wykonaniem tego orzeczenia, pojazđ

przech owyw any b ęđzie pr zez lłIykonawcę bezpłatnie.

6. I1oŚć i typ pojazđów w zapytaníu ofertowym została okreŚlona w sposób

szacunkowy, mający na ce1u ustalenie maksymalnej wartoŚci zamówienia.

Rozliczenia usług na\eży dokonywać wg rzecrywĺstych iloŚci i typow usuwanych

z drogi pojazdów z zastrzeżeniem, że całkowita wartoŚć zamówienia

nie przekroczy kwoty określonej w punkcie 1 niniejszego paľagrafu.

s4
1. Niniejsza umowa wyłącza odpowiedzialnoŚc Zatnavłiającego za szkođy wynikłe

w pojazdaďn przernieszczanych, którą to odpowiedzialnoŚć przejmuje w całości

Wykonaw ca bez względu na rodzaj posiadanego ubezp ieczenía.

2. lľykonawca zobowiryuje się do niezwłocznego informowanía Zannawíającego

o wszelkich zrníanach dotyczących jego statusu prawnego i o prawnych

ograniczeniach w kontynuowaniu dzíałaIności w zakresie Świadczonych usług.

ss
1. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca zobowiaguje

się do zapłacenia Zamawíającemu kary umownej w wysokości 2oo/o wartości

zamówienia brutto.

2. Wykonawca ma prawo obciýyć Zarnawiającego ustawowymi odsetkami

w przypadku nieterminowej rea|izacji płatnoŚci wynikających z umowy.

3. lłIykonawca zobowiwuje się do zapłacenia Zarnauliaiącemu kary umownej

w wysokoŚcí 2o/o wartoŚci zarnowíenia brutto, każd'orazowo za nieterminowe

usunięcie pojazdu z drogi, bąđź teŻ inne uchybienia zapisom niniejszej umowy

(np. brak możliwoŚci odbioru pojazdu Z parkingu w określonych umową

godzinach).



tt;, l6

s6
1. Podstawą wykonania usługi będzíe dyspozycja usunięcia pojazdu wyd'ana

w trybie okreŚlonym w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznyckl

i Administracji z ďnia 22 czerwca 2o11r., w sprawie usuwania pojazdów, których

używanie moŻe zagrażac bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo

utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej (t. j. Dz. U. z 2o18r. poz' 2285

z póżn. zm.).

2. \llykonawca jest zobowiry,any do niezwłocznego przemieszczenia pojazdu

do miejsca przechowywania wskazanego w dyspozycji usunięcia pojazdu,

tj ' na parking strzeżony.

s7
1. Podstawą do od'bioru pojazdu z parkingu, stanowi dowod uiszczenia opłaty

za jego usunięcie i parkowanie, przedłożony w jednostce prowadzącej parking

strzeżony wraz z zezwo|eniem wydanym przez właŚciwy podmiot - fieżeli jest

wymagane).

2' Pojazd' Z parkingu odbiera osoba wskazana w zezwo|eniu lub właściciel

(posiadacz)wskazany w dowodzie rejestracyjnym (poztuoleniu czasoutgm)pojazdu,

lub w pokwitowaniu za zatrzymany dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe.

3. Zatnawiający po uregulowaniu kosztów holowania i przechowywania pojazdu,

rnoŻe w dowoinym czasie odebrac pojazd, z parkingu prowađzonego przez

lłIykonawcę i umieŚcić go na własnym parkingu strzeżonym.

s8
1. Umowa obowiązuje od dnia zawarcia Z Ínocą od dnia o1.o1.2o2Lt. đo đnia

3L.L2.2O22r.

2. Umowa rrloŻe byc wypowiedziana przez Zarnauliaiącego w trybie

natychmiastowym, w przypadku nie wywiązywania się lub niewłaŚciwego

wywiązywania się Wykonawcy ze zobowiryań określonych w niniejszej umowie,

utraty pTzez Wykonawcę licencji, umowy ubezpieczenia, likwidacji lľykonawcy

|ub zaistnienia po stronie lllykonawcy przesłanek okreŚlonych w art. 24 ustawy

Prawo Zamowień Publicznych'
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3. Umowa ulega rozuliryaniu z chwilą upływu terminu jej ważności lub wczeŚníej,

jeśli zostaną wykorzystane środki finansowe przeznaczoÍ1e na jej realizację, .

okreŚlone w s 3 pkt 1 niniejszej umowy.

4. lľykonawca odpowiada za szkody wyrządzone osobom trzecim w skutek
nie wywiryywania się lub nienależytego wywiryywania się z realizacjí niniejszej

umowy.

se
Wszelkie zrníany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem

nieważnoŚci.

s10
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy

zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

s11
Spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu umowy' strony poddają

wlaŚciwoŚci sądów powszechnych właŚciwych dla siedziby płatnika tj. Powiatu
Buskiego z siedzíbą w Busku -Zdroju.

Umowa zostaje sporządzona

po jednym dla kazdej ze stron.

t2
dwóch jednobrzmiących egzemplarzach

ZAMAIľIAJĄCY : 1VYKONAWCA:

s
\/

Kontrasygnata
Skarbnika Powiatu:
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ZaĘczrlilk nr 1 đo umowy

Protokół odbloru poJazdu z wyllczoną opłatą za usunięcle
i przechowywanie poJazđu I{r ....... /..........

l. Nr dyspozycji usunięciapojazdu: .........
2. Data dyspozycji usunięciapojazdu: ...

3. Rodzaj pojazdu i DMC:
4. Nr rejestracyjny pojazdu: ...

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

Data i godzina przyjęcia pojazdu na parking:6.

7. Data i godzina odbioru pojazdu z parkingu:

8. WysokoŚć opłaty za usunięcie pojazđu i za przechow5rwanie:

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

opłatę naleĘ uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Busku_Zdroju lub na
rachunek:

49 8517 0007 0010 0070 7563 0014
wpisując w t5rtule zapłaty: nr rejestracyjny pojazdu lub VIN, imię i nazwisko
właŚciciela lub osoby dysponuj ącej pojazdem.

(pođprs osoby ĘľĘlaceJ poJazd) {podpis osoby sporząđząJąceJ potwlerdzente|

(podpts wtreścĺclela poJazdul

* - opłata jest naliczaruazakłżdądobę parkowania pojazdu.
-VERTT
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Klauzula informacyjna dotycząca zbieľania danych od osoby, której dane dotyczą

Zgoclnie z art.73 ust' ]' i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE] 2016/679 w sprawie ochrony
osób fizycznycll w związku z pľzetwaľzaniem danych osobowych i w sprawie swoboclnego pľzepływu takich
clarlych oľaz uchylenia Dyrekýwy 95/46/wE zdnia27 kwiebria 201'6l'. (Dziennik Urzędowy UniiEuľopejskiej L
119 z clnia 4 nlaja 2016r.), zwaľlym clalej RoDo, infbľmuję, iż:

1. AĺJnriltistľatoľem przetwarzanych danyclr osobowych jest Zamawiający. Kontakt z administľatoľem
lnożliwy jest poĺl:

a) aclresem koľesponclencyjnym: ul' Mickiewicza'L5, 28-100 Busko - Zdrőj;
lr] I]ulneľem teleĺonu 41 370 50 00;
c) tlĺlresem e-mail: starostwo@powiat.busko'pl.
2. Administľator powołał Inspektora ochrony Danych, z któľych można sĺę skontal<tować we wszystkich

sprawach związanych Z przetwarzaniem Twoich danych osobowych pod adresem e-maĺl:
iocl@powiat.busko.pl.

3' Dane osobowe są pľZetwarzane są w celu:
tr) zawaľcia, wykonanĺa ĺ ľnonitoľowania lliniejszej umowy, w szczególności ĺlla celów tal<ich jak

komunikacja, wykonywallie obowiązków informacyjnych, współdziałanĺa i ĺnnych obowiązków
wynikających z Umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RoDo;

b) ľealizacji ustawowyclr obowiązków ciążących na Zamawiającym w zakresie archiwizacji,
przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości na podstawie aľt. 6 ust. 1 lit. c RoDo;

c) ewentualnego ustalenia i dochodzenia ľoszczeń lub obrony przed ľoszczenĺami na podstawie
art.6 ust. 1 lit. f RODO.

4. odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, które na podstawie stosownych umów, poľozumień
podpisanych zZamawiającym przetwarzają dane osobowe, aw szczególności: operatorzy pocztowi oraz
poclmioty zapewniające zdalną obsługę lT dla systemów, w których dane osobowe mogą być
przetwarzane' organy publiczne, które mogq otrzymywać dane osobowe w ramqch konkretnego
postępowania zgodnie Z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, llie sq uznqwane Z0
odbiorców.

5. osobie, której dane osobowe są przetwarzane służy:
a) prawo clostępu do swoich danych osobowych;
bJ pľawo do ich sprostowania;
c) pľawo do ograniczelria przetwarzanĺa danych osobowych, w syruacjach kiedy:

- osoba, której dane htyczą, kwestionuje pľawiclłowość danych osobowych - na okres pozwalający
adm i n isb'ato rowi sprawdzić prawiclłowość tych da nych ;

- przelwarzanie jest niezgodne zpľawem, aosoba, której dane doLyczą, spľzeciwia się usunięciu danych
osobowych, żądaiąc w zamian ogľaniczenia ich wykoľzysýwania;
- aclnrilrisb'ator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są
osobie, któľej dane doýczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

cl) prawo clo przenoszenia danych gdy przetwarzanie odbywa się na podsawie aľt. 6 ust. ]'

rozporządzenĺa o oclrľonĺe danych ĺ ma charakteľ zautomaýZowany}
6, W przypadku kiedy pľZetwarzanie danych osobowych naľusza przepisy ogólnego ľozporządzenia o

ochronie danych pľzysługuje pľawo wniesienia skaľgi do orgaľlu lraclzorczego - Prezesa Uľzęĺlu ochľony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2,00 - 193 Warszawa.

7. Poclanie danych osobowych jest niezbęclne do ľea|izacji umowy lub pocljęcia działať'l przecl zawaľciem
tln]owy' W pľzypaclku nie poclania danych osobowych nie będzie możliwe zawarcie i realizacja umowy
lub pocljęcie działań przecl zawaľciem umowy.

8. Dane osobowe bęclą przetwarzane przez czas niezbędny do ľea|izacji umowy lub podjęcia clziałań przecl
zawarciem umowy, a po tynr okľesie bęclą pľzechowywane pľzez okres ewentualnego ustalenia i
cloclroclzenia roszczeń lub obľony przed ľoszczeniami oraz do ce|ów aľchiwalnych zgoclnie z przepisami
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1B stycznia 2011 l'. w sprawie instľukcji kancelaľyjnej,
jeclnolitych rzeczowych wykazów akt oraz instľukcji w sprawie organizacji i zakresu działania aľchiwów
zaI<łaclowych (kategoľia aľchiwalna B10).

9, Dane osobowe nie bęclą pľzekazywane oclbiorcom w państwie trzecim lub oľganizacji rnięclzynaroclowej
nie bęclą ľównież pocldawalre zatltonratyzowaI]emu podejnrowanĺu clecyzji, W tym pľofilowaniu.

one poľzebne

lit. b ogólnego


