
Załącznik nr 4 - proj. umowy

Umowa Nr..../2020

W dniu ................ r. w Łodzi w wyniku przeprowadzonego postępowania zgodnie z art. 4
pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r.
póz. 1843) oraz .............................. w sprawie udzielenia zmówienia publicznego
................................. zakończonego wyborem przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty
oraz Uchwały Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego Nr ................................ w sprawie
zatwierdzenia wyboru oferty oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy na usługę usuwania
pojazdów z dróg na terenie powiatu łódzkiego wschodniego i przechowywania na parkingu
strzeżonym Wykonawcy w trybie art. 130 a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu
drogowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. póz. 110) została zawarta umowa pomiędzy:

Powiatem Łódzkim Wschodnim z siedzibą w Łodzi przy ul. H. Sienkiewicza 3, 90-113 Łódź
NIP: 725-18-38-572

reprezentowanym przez:

Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego, w imieniu którego działają:
Andrzej Opala - Starosta Łódzki Wschodni

Ewa Gładysz - Wicestarosta Łódzki Wschodni

przy kontrasygnacie Barbary Ignatowskiej -Skarbnika Powiatu

zwanym dalej „Zamawiającym"
a

.................................................................... w imieniu którego działa:

zwanym dalej „Wykonawcą".

§1

l. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do usuwania pojazdów z dróg
na terenie powiatu łódzkiego wschodniego, obejmującego gminy: Andrespol, Brójce,
Koluszki, Nowosolna, Rzgów i Tuszyn oraz przechowywania ich na parkingu Wykonawcy.

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać powyższe usługi przez 24 godziny na dobę przez
wszystkie dni w roku w okresie obowiązywania umowy określonym w § 8.

3. Pojazdy usunięte z dróg będą przechowywane na parkingu strzeżonym w

4. Usuwanie pojazdów, o którym mowa w ust. l obejmuje dojazd zestawu holowniczego
do miejsca usunięcia, załadunek, transport i rozładunek pojazdu na wyznaczonym
parkingu strzeżonym.

5. Przedmiot zamówienia nie obejmuje usług pomocy drogowej, w tym podnoszenia
pojazdów przewróconych i wyciąganie pojazdów z rowów.
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§2

l. Podstawę usunięcia pojazdu z drogi stanowi dyspozycja usunięcia pojazdu.
2. Uprawnionymi do wydania dyspozycji usunięcia pojazdu z drogi są:

l) policjant;
2) funkcjonariusz straży miejskiej;
3) osoba dowodząca akcją ratowniczą;

3. Powiadomienie Wykonawcy o wydaniu dyspozycji usunięcia pojazdu z
drogi realizowane będzie za pośrednictwem: tel. ..........................; tel./fax. .................... tel.
kom.................................

4. O zmianie numeru telefonu lub faksu Wykonawca niezwłocznie zawiadomi
Zamawiającego, Komendę Powiatową Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego
w Koluszkach, Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej Powiatu
Łódzkiego Wschodniego w Koluszkach, Komisariat Policji w Tuszynie, Straż
Miejską wTuszynie.

5. Wykonawca rozpocznie realizację usługi niezwłocznie po otrzymaniu dyspozycji.
6. Czas dojazdu do usuwanego pojazdu nie może być dłuższy niż 60 min.
7. W celu wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu Wykonawca jest zobowiązany

do przemieszczania się po drogach publicznych, wybierając najkrótszą trasę dojazdu.
8. Podstawę odbioru pojazdu usuniętego z drogi stanowi zezwolenie wystawione przez

podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu oraz wniosek o wydanie pojazdu
wystawiony przez Starostę Łódzkiego Wschodniego, którego wzór stanowi załącznik nr l
do umowy.

9. W przypadku nieodebrania pojazdu przez okres 3 miesięcy od dnia jego usunięcia,
Wykonawca obowiązany jest zawiadomić Zamawiającego i podmiot, który wydał
dyspozycję usunięcia pojazdu nie później niż trzeciego dnia po upływie trzymiesięcznego
okresu przechowywania pojazdu.

10. Wykonawca będzie wykonywał usługi respektując wzory dyspozycji i zezwoleń zawarte
w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011
r. w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub
porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej (t.j. Dz.
U. z 2018 r. póz. 2285).

11. W dniu rozpoczęcia obowiązywania umowy, ustalonym w §8 ust. l, obowiązkiem
Wykonawcy jest przetransportowanie pojazdów usuniętych z dróg i przechowywanych
na dotychczasowym parkingu strzeżonym na parking strzeżony Wykonawcy.

12. Zestawienie pojazdów objętych obowiązkiem, o którym mowa w ust. 11 stanowi
załącznik nr 2 do umowy.

§3

l. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za usuwane i przechowywane pojazdy od przyjęcia
dyspozycji usunięcia pojazdu do wydania go uprawnionemu podmiotowi lub osobie
na podstawie dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 8.
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2. W przypadku zaistnienia szkody w powierzonym mieniu. Wykonawca jest zobowiązany
do jej naprawienia w całości.

3. Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność cywilno-prawną za usuwane pojazdy lub
ich części, przechowywanie pojazdów i składowanie części w trakcie świadczenia usługi.

4. Obowiązki Wykonawcy wynikające z powierzenia przetwarzania danych osobowych
związanych z realizacją niniejszej umowy, zostaną zawarte w umowie powierzenia
przetwarzania danych osobowych pomiędzy Administratorem Danych a Wykonawcą.

§4

l. Wysokość wynagrodzenia za usunięcie pojazdu ustala się jako iloczyn liczby kilometrów
(wg wskazań licznika) przebytych przez zestaw holowniczy w związku z wykonaniem
dyspozycji usunięcia pojazdu i zaoferowanej w postępowaniu stawki opłaty za l km
przebytej trasy w wysokości........ (netto), powiększonej o należny podatek VAT.

2. Wysokość wynagrodzenia za przechowywanie pojazdu na parkingu strzeżonym
Wykonawcy ustala się jako iloczyn liczby dni przechowywania pojazdu na parkingu
strzeżonym, współczynnika kategorii pojazdu „A" oraz zaoferowanej w postępowaniu
stawki opłaty w wysokości ..... (netto) za każdą rozpoczętą dobę parkowania
powiększonej o należny podatek VAT.

3. Ustala się następujące współczynniki kategorii pojazdu „A":
rower lub motorower: 0,25
motocykl (w tym skuter): 0,50
pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,51
(w tym czterokołowiec i ciągnik rolniczy): 1,00
pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 - 7,5 t: 1,25
pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej 7,5 - 161: 1,50
pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 161: 2,00
pojazd przewożący ładunek niebezpieczny: 5,00

4. Wysokość wynagrodzenia za rozpoczęcie usługi usuwania pojazdu przerwanej wskutek
odstąpienia od usunięcia pojazdu z powodu ustania przyczyny do jego usunięcia ustala
się wg ust. l przyjmując rzeczywistą liczbę przebytych kilometrów przez zestaw
holowniczy obliczony jako podwojona ilość kilometrów przebytych od momentu
rozpoczęcia realizacji dyspozycji do jej przerwania (wg wskazań licznika).

5. Wynagrodzenie Wykonawcy za transport pojazdów, o których mowa w §2 ust. 11
wyliczony zostanie wg zasady określonej w ust. l niniejszego paragrafu.

6. Wynagrodzenie Wykonawcy za przechowywanie pojazdów, o których mowa w §2 ust. 11
zostanie wyliczone wg zasady określonej w ust. 2 niniejszego paragrafu począwszy od
dnia obowiązywania umowy.

7. Wysokość należnego wynagrodzenia określonego w ust. l, ust. 2 i ust. 4 może ulec
zmianie w sytuacji, gdy nastąpią zmiany przepisów bezwzględnie obowiązujących
i dotyczących:
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l) stawki podatku od towarów i usług,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki

godzinowej,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,
oraz zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

8. Zmiana, o której mowa w ust. 5 może nastąpić poprzez zmianę stawek opłat, o których
mowa w ust. l i ust. 2 na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiającego wyliczeń
Wykonawcy dokumentujących wpływ zmiany przepisów na koszty wykonania
zamówienia.

9. Zmiana stawek opłat może nastąpić począwszy od daty wprowadzenia przepisu
bezwzględnie obowiązującego w wysokości proporcjonalnej do wpływu zmiany na koszty
wykonania zamówienia.

10. Nie może być podstawą do żądania zmiany wysokości wynagrodzenia zmiana cen paliw
lub podatków i opłat lokalnych.

11. Maksymalna wartość zamówienia (limit zobowiązania w okresie obowiązywania umowy)
wynosi 124862,44 zł brutto (słownie: sto dwadzieścia cztery tysiące osiemset
sześćdziesiąt dwa 44/100 zł) i została zabezpieczona w budżecie Powiatu na 2020 r.
w dziale 600, rozdziale 60095, § 4300 w wysokości 12 644,00 zł oraz w WPF na lata:

a. 2021-w kwocie 37 406,15 zł
b. 2022-w kwocie 37 406,15 zł
c. 2023-w kwocie 37 406,14 zł

§5

l. Za usuwanie i przechowywanie pojazdów Wykonawca będzie wystawiał faktury VAT
zawierające w opisie oznaczenie marki pojazdu, nr rejestracyjny oraz nr i datę
wystawienia dyspozycji usunięcia pojazdu z drogi.

2. Fakturę należy wystawić na:
Nabywca:

Powiat Łódzki Wschodni
90-113 Łódź

ul. H. Sienkiewicza 3
NIP 725-18-38-572

Odbiorca:

Starostwo Powiatowe w Łodzi
90-113 Łódź

ul. H. Sienkiewicza 3

3. Podstawę do wystawienia faktury stanowić będzie wniosek Starosty Łódzkiego
Wschodniego o wydanie pojazdu, o którym mowa w §2 ust. 8 umowy.
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4. Podstawę do wystawienia faktury, w przypadku rozpoczęcia usługi usuwania pojazdu
przerwanej wskutek odstąpienia od usunięcia pojazdu z powodu ustania przyczyny jego
usunięcia, stanowić będzie:

a) kopia dyspozycji usunięcia pojazdu wydana przez uprawniony podmiot wraz
z adnotacją o odstąpieniu od jego usunięcia z powodu ustania przyczyn jego
usunięcia,

b) obliczenie należności wg zasad zawartych w § 4 ust. l.
5. Do faktury wystawionej na podstawie ust. 4 Wykonawca dołączy dokumenty

wymienione w ust. 4 lit. a) i lit. b)
6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie, po otrzymaniu prawidłowo

wystawionej faktury w terminie do 14 dni od jej dostarczenia Zamawiającemu, na konto
określone na fakturze.

7. Błędnie wystawiona faktura, lub brak wymaganych załączników spowoduje naliczenie
ponownego 14 dniowego terminu zapłaty.

8. Zamawiający dopuszcza stosowanie faktur elektronicznych.

§6

l. Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu kary umowne w następujących
przypadkach i wysokościach:

l) za opóźnienie w wykonaniu czynności usunięcia pojazdu z drogi
- 100,00 zł. brutto za każdą pełną godzinę opóźnienia,

2) za zwłokę w wykonaniu dyspozycji usunięcia pojazdu z drogi przekraczającą 8 godzin
od przyjęcia dyspozycji:
-1000,00 zł. brutto,

3) za brak zawiadomienia o upływie trzech miesięcy przechowywania pojazdu
na parkingu strzeżonym w terminie określonym w § 2 ust. 9:

- 50,00 zł za każdy dzień opóźnienia.
2. Zamawiający może na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowania przewyższającego

wysokość kar umownych.
3. Wykonawca ma prawo obciążyć Zamawiającego ustawowymi odsetkami w przypadku

nieterminowej realizacji płatności wynikających z umowy.

§7

l. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, po rygorem
nieważności, za wyjątkiem zmiany numerów kontaktowych określonych w §2 ust. 3.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
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§8

l. Termin obowiązywania umowy rozpoczyna się od dnia 02 kwietnia 2020 r. do dnia
wyczerpania limitu zobowiązania określonego w kwocie 124 862,44 zł brutto lecz nie
dłużej niż do l kwietnia 2023 r.

2. Przekroczenie rocznego limitu wydatków określonych w § 4 ust. 11 w dowolnym roku
kalendarzowym nie skutkuje zakończeniem okresu obowiązywania umowy.

3. Zmiana kwot rocznych limitów wydatków w granicach maksymalnej wartości zamówienia
może być wprowadzona jednostronnie przez Zamawiającego bez konieczności zawarcia
aneksu do umowy.

4. Każda ze stron umowy może ją wypowiedzieć z zachowaniem trzymiesięcznego terminu
wypowiedzenia.

5. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku
niewykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w ciągu 8 godzin od jej przyjęcia.

§9

Spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu umowy strony poddają właściwości
sądów powszechnych.

§10

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.

Załączniki:
l. Wzór wniosku o wydanie pojazdu
2. Zestawienie pojazdów do przemieszczenia w dniu 02.04.2020 r.

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

NACZELNlJ^Wi-I;^;AŁU
rozwoju Q^odarczeg,:.,

Rolnictwa i O^ff-w Środowiska

inź. Zbł^ffiew Burzyński
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