
Umowa …...................

zawarta w dniu …................................. r. w Łomży pomiędzy Miastem Łomża, NIP:  7182144919,
REGON: 000525139 z siedzibą w Łomży, Pl. Stary Rynek 14 - reprezentowanym przez:

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

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

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, a

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................
- reprezentowanym przez:

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

prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą:

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

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

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.

§ 1

W rezultacie  dokonania  przez  Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie  zamówienia
publicznego o wartości poniżej 30.000 euro, określonego w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r.  Prawo zamówień publicznych (t.j.  Dz.  U. z 2018 r.  poz.  1986 z późn.  zm.),  zgodnie z
wymogami  Zarządzenia Nr 91/15 Prezydenta Miasta Łomża z dnia  27 marca 2015 r.  w sprawie
trybu  postępowania  przy  udzielaniu  zamówień  publicznych  w  Urzędzie  Miejskim  w  Łomży  i
jednostkach  organizacyjnych  Miasta  Łomża,  ogłoszonego  w  dniu  ….... listopada 2019 r.,
Wykonawcy zostało udzielone zamówienie publiczne na usługi wymienione w § 2.

§ 2

1.  Zamawiający zleca,  a  Wykonawca zobowiązuje  się  do  świadczenia  kompleksowych,
całodobowych  usług  transportowych  polegających  na  usuwaniu  i  przemieszczaniu  wraz  z
wszelkimi  pracami  towarzyszącymi,  pojazdów z  dróg  Miasta  Łomża  oraz  przechowywania  na
parkingu strzeżonym, zgodnie z przepisami art. 130a ust. 1-2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. -
Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.) oraz rozporządzenia 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 2285).

2.  Wykonawca  w  trakcie  obowiązywania  umowy  usuwa  pojazdy,  przechowuje  na  parkingu
strzeżonym i wydaje osobom uprawnionym całodobowo, przez 7 dni w tygodniu, także w święta
gwarantując ciągłość wykonywanych usług.

3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy, a
także zapewnia we własnym zakresie wszelkie niezbędne urządzenia, środki transportu, potrzebne
do prawidłowej realizacji usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4.  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonywania  przedmiotu  niniejszej  umowy  z  należytą
starannością,  zgodnie  z  zapisami  złożonej  oferty,  na  podstawie  której  uzyskał  zamówienie,
stosując  przy  jego  wykonywaniu  przepisy  prawa  regulujące  przedmiotową  problematykę  oraz
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1



§ 3

1. Podstawą do usunięcia pojazdów jest dyspozycja wydana przez właściwe organy, zgodnie z art.
130a ust. 1-2 ustawy - Prawo o ruchu drogowym i przepisami zawartymi 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  oraz
przepisami innych ustaw określających usuwanie pojazdów na zasadach ustawy – Prawo o ruchu
drogowym.

2.  Zgodnie  z  art.  130a  ust.  4  pkt  1  i  2 ustawy  -  Prawo  o  ruchu  drogowym  jednostkami
uprawnionymi do wydawania dyspozycji usunięcia pojazdu, w przypadkach o których mowa w art.
130a ust. 1-2 ustawy, są Policja i Straż Miejska.

3.  Wykonawca  zapewni  w  trakcie  obowiązywania  umowy  całodobową  łączność  (przy  użyciu
telefonów  stacjonarnych  lub  komórkowych)  w  celu  umożliwienia  przekazywania  dyspozycji  w
każdym momencie świadczenia usługi.

4. Wykonawca przystąpi do czynności usunięcia pojazdu niezwłocznie po otrzymaniu dyspozycji, a
dojazd na miejsce zdarzenia winien nastąpić w czasie nieprzekraczającym 30 minut. Ewentualne
przedłużenie  czasu  dojazdu  wymaga  niezwłocznego  poinformowania  jednostki  wydającej
dyspozycję usunięcia pojazdu oraz podania przyczyny opóźnienia i planowanej godziny przybycia.

5.  Dowodem  przyjęcia  usługi  do  wykonania  będzie  podpisanie  przez  Wykonawcę  dyspozycji
usunięcia pojazdu.

6. Zakres podstawowych czynności wchodzących w skład usługi usunięcia pojazdu obejmuje:
a) przygotowanie pojazdu do załadunku,
b) załadunek pojazdu,
c) dojazd z pojazdem transportowanym na parking strzeżony,
d) rozładunek pojazdu.

7.  Na  polecenie  podmiotu,  który  wydał  dyspozycję  usunięcia  pojazdu,  w  przypadku  ustania
przyczyny jego usunięcia,  wykonawca odstąpi  od usunięcia pojazdu,  a koszty z tym związane
poniesie właściciel pojazdu.

§ 4

1. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia parkingu strzeżonego w Łomży przy ul. ….............

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

2.  Wielkość  parkingu  Wykonawcy  zapewnia  możliwość  parkowania  pojazdów  (w  tym
uszkodzonych), zarówno osobowych jak i ciężarowych, o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t
oraz  od  3,5t  do  powyżej  16t  w  sposób  zapewniający  swobodny  dostęp  do  pojazdów  oraz
bezpieczeństwo  środowiska,  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  prawa.  Parking  jest
dozorowany,  czynny  całodobowo,  przez  7  dni  w  tygodniu  (także  w  święta),  oświetlony  od
zmierzchu  do  świtu,  ogrodzony,  zamykany  w sposób  uniemożliwiający  wjazd  i  wyjazd  środka
transportu bez zezwolenia osoby dozorującej.

3. Doba parkowania rozpoczyna się z chwilą umieszczenia pojazdu na parkingu. 

4. Pojazd będzie przechowywany na parkingu strzeżonym do czasu jego odbioru przez właściciela
bądź osobę przez niego upoważnioną lub w przypadku postanowienia o przepadku pojazdu na
rzecz Miasta Łomża do czasu jego sprzedaży lub utylizacji.

5. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zabezpieczenia  przed  niekorzystnymi  warunkami
atmosferycznymi motorowerów, motocykli i pojazdów z uszkodzeniami, w tym powypadkowymi.

§ 5

1.  Wykonawca  nalicza  opłaty  dla  właściciela  (posiadacza)  pojazdu  za  usunięcie  pojazdu  i
przechowywanie na parkingu strzeżonym zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miejskiej Łomży
oraz opłaty za odstąpienie od usunięcia pojazdu,  w wysokości faktycznie poniesionych kosztów
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nieprzekraczających stawek określonych uchwałą Rady Miejskiej  Łomży,  co do którego wydano
dyspozycję usunięcia pojazdu zgodnie z 130a ust. 1-2 ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

2.  Obowiązująca,  na dzień zawarcia umowy,  uchwała  Nr  …………….. Rady Miejskiej Łomży z
dnia ……………………. 2019 r. w sprawie ustalenia obowiązujących w 2020 roku stawek opłat za
usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów
powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu stanowi załącznik nr 1 do umowy.

3. Opłaty te powinny być uiszczone na konto Urzędu Miejskiego w Łomży numer:  12 1560 0013
2294 6771 7000 0009 lub w kasie placówki banku prowadzonej w Urzędzie Miejskim w Łomży.

4. Wykonawca zobowiązany jest do wydania pojazdu osobie upoważnionej do odbioru tj. osobie
wskazanej w zezwoleniu wystawionym przez podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu
lub właścicielowi (posiadaczowi) pojazdu.

5. Wydanie pojazdu usuniętego nastąpi po okazaniu Wykonawcy dokumentu wymienionego w ust.
4, w przypadku,  o którym mowa w art.  130a ust.  1a ustawy – Prawo o ruchu drogowym,  po
okazaniu  dowodu  uiszczenia  opłaty, oraz  dowodu  uiszczenia  kaucji,  a  także  po  usunięciu
przyczyny umieszczenia pojazdu na parkingu.

6.  Zamawiający zawiadomi  pisemnie  Wykonawcę o zmianie uchwały Rady Miejskiej  Łomży w
sprawie ustalenia  obowiązujących na dany rok stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego
przechowywanie  na  parkingu  strzeżonym  oraz  wysokości  kosztów  powstałych  w  przypadku
odstąpienia  od usunięcia  pojazdu przed terminem  jej  wejścia  w życie.  W przypadku  ustalenia
uchwałą Rady Miejskiej Łomży stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie
na parkingu strzeżonym  poniżej cen jednostkowych, określonych w ust. 7, Zamawiający  może
renegocjować ceny jednostkowe lub odstąpić  od umowy w trybie określonym w § 9 ust.  1,  w
pozostałych  przypadkach zawiadomienie  o  zmianie  uchwały nie  stanowi  zmiany postanowień
zawartej umowy.

7.  Wykonawca  jest  zobowiązany  w  okresie  obowiązywania  umowy  do  usuwania  pojazdów  i
przechowywania na parkingu strzeżonym zgodnie z cenami jednostkowymi podanymi w ofercie,
które wynoszą:

- cena za usunięcie jednej szt. motoroweru lub roweru netto …..... zł/szt., brutto …..... zł/szt.,
- cena za usunięcie jednej szt. motocykla netto …..... zł/szt., brutto …....... zł/szt.,
- cena za usunięcie jednej szt. pojazdu o DMC do 3,5t netto …...... zł/szt., brutto …..... zł/szt.,
- cena za usunięcie jednej szt. pojazdu o DMC powyżej 3,5t do 7,5t netto …..... zł/szt.
  brutto …...... zł/szt.,
- cena za usunięcie jednej szt. pojazdu o DMC powyżej 7,5t do 16t netto …...... zł/szt.,
  brutto …...... zł/szt.,
- cena za usunięcie jednej szt. pojazdu o DMC powyżej 16t netto …...... zł/szt.,
  brutto …....... zł/szt.,
- cena za usunięcie jednej szt. pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne usuwanego w
  zakresie nieuregulowanym ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych netto …....... zł/szt.,
  brutto …...... zł/szt.,
- cena za każdą dobę przechowywania jednej szt. motoroweru lub roweru netto …...... zł/dobę,
  brutto ….... zł/dobę,  
- cena za każdą dobę przechowywania jednej szt. motocykla netto …....... zł/dobę,
  brutto ….... zł/dobę,
- cena za każdą dobę przechowywania jednej szt. pojazdu o DMC do 3,5t netto …...... zł/dobę,
  brutto ….... zł/dobę,
- cena za każdą dobę przechowywania jednej szt. pojazdu o DMC powyżej 3,5t do 7,5t netto
   …....... zł/dobę, brutto …....... zł/dobę,
- cena za każdą dobę przechowywania jednej szt. pojazdu o DMC powyżej 7,5t do 16t netto
   …....... zł/dobę, brutto …....... zł/dobę,
- cena za każdą dobę przechowywania jednej szt. pojazdu o DMC powyżej 16t netto
   …...... zł/dobę, brutto …........ zł/dobę,
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- cena za każdą dobę przechowywania jednej szt. pojazdu przewożącego materiały
   niebezpieczne usuniętego w zakresie nieuregulowanym ustawą o przewozie towarów
   niebezpiecznych netto …...... zł/dobę, brutto …...... zł/dobę.
8. Całkowita wartość wynagrodzenia wykonawcy wynikająca z realizacji niniejszej umowy wynosi
netto …...................... zł (słownie: ….................................................................................................),
brutto ….................... zł (słownie: ….................................................................................................),
zgodnie  z  formularzem  ofertowym  złożonym  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia
publicznego.

9. Ilość zleconych usług będących przedmiotem umowy wynikać będzie z rzeczywistych potrzeb w
tym  zakresie  i  w  okresie  obowiązywania  umowy  może  ulec  zwiększeniu  lub  zmniejszeniu  w
stosunku do określonych w formularzu ofertowym, przy czym ich wartość nie może przekroczyć
całkowitego  wynagrodzenia  wykonawcy,  o  którym  mowa  w  ust.  8.  Przysługujące  wykonawcy
wynagrodzenie  zależeć  będzie  wyłącznie  od  ilości  faktycznie  usuniętych,  przechowywanych  i
wydanych pojazdów osobom upoważnionym do odbioru.

10. Zamawiający nie  ponosi  odpowiedzialności  za  koszty  wynikające  z  nieuzasadnionych
dyspozycji usunięcia pojazdów, wydanych przez jednostki uprawnione do ich wydawania.

§ 6

1. Wykonawca ma obowiązek ewidencjonowania usuniętych i przechowywanych pojazdów.

2. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia  Zamawiającemu do 10 dnia każdego miesiąca
wykazu pojazdów usuniętych z drogi, przechowywanych i wydanych oraz pojazdów, w przypadku
których  odstąpiono od  usunięcia,  w miesiącu poprzednim,  z  podaniem:  rodzaju  usługi,  nazwy
jednostki wydającej dyspozycję usunięcia, numeru, podstawy prawnej i daty wydania dyspozycji,
rodzaju  pojazdu,  DMC  pojazdu,  marki  i  numeru  rejestracyjnego  pojazdu,  daty  i  godziny
umieszczenia pojazdu na parkingu, daty i godziny wydania pojazdu.

3. Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia nie później niż trzeciego dnia od dnia upływu 3
miesięcy od umieszczenia na parkingu pojazdu, o nieodebraniu z parkingu pojazdu usuniętego na
podstawie art. 130a ust. 1-2 ustawy – Prawo o ruchu drogowym Zamawiającego oraz podmiot,
który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu. 

4. Płatność za usługę usunięcia pojazdu i przechowywania na parkingu strzeżonym Wykonawcy
nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z wykazem pojazdów wydanych w
miesiącu poprzednim, o którym mowa w ust. 2.

5.  Należność  za  wykonaną  usługę  realizowana  będzie  przelewem  w  terminie  do  30 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT i  miesięcznego wykazu
wydanych pojazdów na wskazany w fakturze rachunek Wykonawcy.

6. Wszelkie dodatkowe koszta, które powstaną przy usuwaniu pojazdów pokrywa Wykonawca.

7.  Wykonawca gwarantuje niezmienność cen określonych w umowie  w okresie obowiązywania
umowy.

§ 7

1. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenie bądź utratę pojazdu lub
części podczas ich załadunku, rozładunku, usuwania lub przemieszczania przez Wykonawcę, ani
też za szkody w mieniu Wykonawcy powstałe w wyniku świadczenia zleconej usługi.

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za powierzone mienie.

3. Wykonawca oświadcza, że posiada:

a) wszelkie uprawnienia niezbędne do świadczenia wykonywanych w ramach niniejszej umowy
usług zgodnie z obowiązującymi przepisami,

b)  opłaconą  polisę  ubezpieczeniową  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej
działalności, stwierdzającej ubezpieczenie w przypadku szkód powstałych na skutek uszkodzenia,
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kradzieży pojazdów oraz ich przedmiotów wyposażenia. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca
posiadał w/w polisę przez cały czas trwania niniejszej umowy.

§ 8

1.  Wykonawca będzie  zobowiązany  do  zabezpieczenia  informacji  oraz  danych  osobowych
zebranych w trakcie trwania umowy przed dostępem osób nieupoważnionych oraz do zachowania
tych danych do momentu otrzymania od Zamawiającego zezwolenia na ich zniszczenie.

2. Wykonawca zobowiązuje się nie ujawniać osobom trzecim informacji pozyskanych w wyniku
świadczenia usług stanowiących przedmiot umowy i traktować wszelkie informacje uzyskane w
wyniku realizacji umowy jako poufne.

§ 9

1. W razie wystąpienia 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  w  terminie  30  dni  od  dnia  powzięcia  wiadomości  o  powyższych
okolicznościach.

2.  W  przypadku,  o  którym  mowa  w  ust.  1  Wykonawca  może  żądać  jedynie  wynagrodzenia
należnego mu z tytułu wykonanej części umowy.

§ 10

1.  Umowa  może  być  rozwiązana  przez  każdą  ze  stron  za  jednomiesięcznym  okresem
wypowiedzenia.

2. Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku nie
wywiązania się przez Wykonawcę z powierzonych obowiązków, wykonywania ich niezgodnie z
przepisami  prawa lub  z  uwagi  na niemożność  świadczenia  usługi  z  powodu utraty  uprawnień
niezbędnych do jej wykonywania. 

§ 11

Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli wykonywania umowy w każdym czasie przez osobę
upoważnioną, a Wykonawca zobowiązuje się umożliwić przeprowadzenie kontroli, w szczególności
udostępnić  wszelką  dokumentację,  w  tym  finansową,  związaną  z  usuwaniem  pojazdów  na
podstawie umowy.

§ 12

1.  W  razie  nienależytego  wykonania  lub  niewykonania  umowy  Wykonawca  zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości:

1) za każdorazową odmowę wykonania dyspozycji, o której mowa w § 3 ust. 1 - 1.000 zł (słownie:
jeden tysiąc złotych),

2) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada
Wykonawcy – 10% wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 5 ust. 8.

2.  Niezależnie  od  kary  wymienionej  w  ust.  1  stronom  przysługuje  prawo  dochodzenia
odszkodowań na zasadach ogólnych.

§ 13

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony. 

2. Niniejsza umowa będzie obowiązywać od dnia 01 kwietnia 2020 r. do dnia 31 marca 2022 r. lub 
do osiągnięcia całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 8.

§ 14

Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonywane jedynie za zgodą obu stron, w formie pisemnej
pod rygorem nieważności.
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§ 15

1. W przypadku zaistnienia ewentualnych sporów powstałych na tle realizacji  niniejszej umowy
Strony dążyć będą do ugodowego rozstrzygnięcia sporu. 

2.  W przypadku,  gdy  Strony  nie  dojdą  do  porozumienia,  ewentualne  spory  powstałe  z  tytułu
niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 16

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 17

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

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

               (Zamawiający)                                                                           (Wykonawca)
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