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Załącznik Nr 5 do SIWZ 
 

 
Umowa Projekt Nr ZP.273.1…..2019 

 

Zawarta w dniu …… listopada 2019 r. w Grodzisku Mazowieckim w wyniku udzielenia 
zamówienia publicznego po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu 
nieograniczonego zgodnie z art. 10 ust. 1 oraz 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) między: 
 
Powiatem Grodziskim (woj. mazowieckie), w imieniu którego działa Zarząd Powiatu 
reprezentowany przez: 
 
1. Starostę -  Marka Wieżbickiego  
 
2. Wicestarostę - Krzysztofa Filipiaka 
 
zwanym w dalszej części Umowy Zamawiającym, 
a 
 
firmą..............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.............................................................. 
- Odpis z KRS lub CEiDG (załącznik nr 1) 
 
reprezentowaną przez: 
 
1. …………………………. 
 
2. …………………………., 
zwaną w dalszej części Umowy Wykonawcą, 
 
której przedmiotem jest świadczenie usług w zakresie usuwania pojazdów w trybie art. 130a 
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1990  
ze zm.) na terenie Powiatu Grodziskiego i ich przechowywania na parkingu strzeżonym. 
 

§ 1 
 

1. Umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. 
 poz. 1843 ze zm.).  
 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał 
techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do prawidłowej realizacji umowy. 
 

3. Wykonawca oświadcza, że prowadzony parking jest strzeżony, odpowiednio 
ogrodzony, oświetlony oraz monitorowany. Parking posiada odpowiada odpowiednią 
liczbę miejsc pozwalającą na swobodne przechowywanie usuniętych pojazdów  
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§ 2 
 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania całodobowo, 7 dni  
w tygodniu następujące czynności: 

a) usuwanie pojazdów z dróg znajdujących się na terenie Powiatu Grodziskiego,  
na podstawie dyspozycji wydanej przez uprawnione podmioty w przypadkach 
określonych w art. 130a ust. 1 - 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym; 

b) przechowywanie na parkingu strzeżonym prowadzonym przez Wykonawcę, 
usytuowanym na terenie Powiatu Grodziskiego, lub powiatach ościennych pojazdów 
usuniętych z drogi w przypadkach, o których mowa w art. 130a ust. 1 – 2 ustawy Prawo 
o ruchu drogowym; 

c) przewiezienie z parkingu strzeżonego prowadzonego przez dotychczasowego 
wykonawcę oraz przechowywanie na parkingu strzeżonym prowadzonym przez 
Wykonawcę, pojazdów usuniętych z drogi przed dniem zawarcia niniejszej umowy,  
co do których właściwy sąd nie wydał jeszcze postanowienia o przepadku na rzecz 
Powiatu; przewiezienie, o którym mowa powyżej nastąpi do dnia 10 stycznia 2020 r. 

d) zabezpieczenie przechowywanych pojazdów tak aby ich stan nie uległ pogorszeniu 
 w czasie parkowania, przed uszkodzeniem, kradzieżą, dewastacją lub niekorzystnymi 
warunkami atmosferycznymi oraz do zabezpieczenia pojazdów uszkodzonych w taki 
sposób aby nie zagrażały one naturalnemu środowisku; 

e) przechowywanie w zabezpieczonym pomieszczeniu wyposażenia pojazdu, części lub 
innych elementów zabezpieczonego pojazdu, które zostały od niego oddzielone i mogły 
by ulec zniszczeniu lub utracie. 
 

2. Usunięcie, przemieszczenie i przechowywanie pojazdu na parkingu strzeżonym 
określone w art. 130a ust.1 – 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym może odbywać się 
wyłącznie po wydaniu prawidłowej dyspozycji przez uprawniony podmiot. 

 
§ 3 

 
1. Zakres usług obejmuje w szczególności: 
a) dojazd do miejsca zdarzenia - do 45 minut od powiadomienia;  
b) załadunek, rozładunek oraz inne czynności związane z załadunkiem i wyładunkiem 

pojazdu;  
c) uporządkowanie drogi w miejscu, z którego został usunięty pojazd;  
d) przemieszczenie usuniętego pojazdu na parking strzeżony - z użyciem 

specjalistycznych pojazdów;  
e) przechowywanie pojazdu na parkingu strzeżonym do czasu odebrania go przez 

właściciela bądź Zamawiającego;  
f) umożliwienie osobom upoważnionym do dokonywania oględzin pojazdu znajdującego 

się na parkingu strzeżonym;  
g) wydanie pojazdu osobie uprawnionej - po sprawdzeniu dokumentów, o których mowa 

w § 5 ust. 2 umowy;  
h) informowanie Zamawiającego o usuniętych pojazdach, w sposób określony w § 8 

niniejszej umowy.  
 

2. Usuwanie pojazdów w ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest 
wykonywać przy użyciu odpowiednich pojazdów wskazanych w ( załączniku nr 7  
do SIWZ), a usunięte pojazdy mogą być przechowywane wyłącznie na parkingu 
wskazanym w  podanym w Wykazie posiadanego sprzętu i wyposażenia ( Załącznik nr 
7 do SIWZ). Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 2 do Umowy. 
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3. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres związania umową do posiadania ważnej 
i aktualnej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy  
lub zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy wydanego 
 na postawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym  
(t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 58 ze zm.). 
 

4. W przypadku gdy termin upływu ważności licencji przypada w okresie obowiązywania 
umowy, Wykonawca niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Zamawiającego  
w terminie 7 dni przed wygaśnięciem przedmiotowej licencji. 
 

§ 4 
 

1. O konieczności usunięcia pojazdu z drogi, uprawniony podmiot powiadamia 
Wykonawcę, podając w dyspozycji lokalizację i dane identyfikacyjne pojazdu.  
 

2. Dyspozycję usunięcia pojazdu, podmiot wymieniony w ust. 1, wydaje w formie 
pisemnej wg wzoru zgodnego z aktualnie obowiązującymi przepisami. Wykonawca jest 
zobowiązany zapoznać się z treścią obowiązującego w tej sprawie rozporządzenia. 

 
3. Na Wykonawcy ciąży obowiązek weryfikacji treści i prawidłowości wypełnienia 

dyspozycji usunięcia pojazdu.  
 

4. Dyspozycja może być wydana ustnie, za pośrednictwem środków łączności, w takim 
przypadku wymagane jest niezwłoczne jej potwierdzenia w formie pisemnej.  
 

5. Od usunięcia pojazdu odstępuję się, jeżeli po wydaniu dyspozycji usunięcia pojazdu lub 
w trakcie usuwania ustaną przyczyny jego usunięcia. Jeżeli wydanie dyspozycji 
usunięcia pojazdu spowodowało powstanie kosztów, do ich pokrycia jest zobowiązana 
osoba będąca właścicielem pojazdu w dniu wydania dyspozycji usunięcia pojazdu. 
Jeżeli w chwili usunięcia pojazd znajdował się we władaniu osoby dysponującej nim  
na podstawie innego niż własność tytułu prawnego, osoba ta jest zobowiązana 
solidarnie do pokrycia kosztów. 

 
6. W przypadku, gdy Wykonawca dokona usunięcia pojazdu na podstawie dyspozycji jego 

usunięcia, która wskazuje podstawę inną niż art. 130a ust. 1 - 2 ustawy Prawo o ruchu 
drogowym, bądź miejsce zdarzenia jest usytuowane poza obszarem Powiatu 
Grodziskiego, Wykonawcy nie przysługuje prawo żądania z tego tytułu wynagrodzenia 
od Zamawiającego.  
 

7. W przypadku, gdy Wykonawca dokona usunięcia pojazdu na podstawie dyspozycji jego 
usunięcia, która wskazuje podstawę inną niż art. 130a ust. 1 - 2 ustawy Prawo o ruchu 
drogowym, bądź miejsce zdarzenia jest usytuowane poza obszarem Powiatu 
Grodziskiego, Wykonawcy nie przysługuje prawo żądania z tego tytułu wynagrodzenia 
od Zamawiającego.  
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§ 5 
 

1. Pojazd z parkingu może być wydany przez Wykonawcę: 
a) właścicielowi/posiadaczowi wskazanemu w dowodzie rejestracyjnym/pozwoleniu 

czasowym lub w pokwitowaniu za zatrzymany dowód rejestracyjny/ pozwolenie 
czasowe;  

b) pełnomocnikowi właściciela pojazdu, 
c) osobie wskazanej w zezwoleniu na odbiór pojazdu, wystawionym przez podmiot, który 

wydał dyspozycję usunięcia pojazdu, (jeśli było wymagane); 
d) Zamawiającemu. 

 
2. Wykonawca wydaje pojazd z parkingu osobie, o której mowa w ust. 1 pkt a) - c),  

za pokwitowaniem odbioru  
 

3. Opłata o której mowa w ust. 2 powinna zostać wpłacona w kasie Starostwa Powiatu 
Grodziskiego ul. Kościuszki 30 lub przelewem na konto Zamawiającego  
w ……………………………………………………………………………………….. 
W tytule przelewu należy wskazać, iż kwota stanowi opłatę za usunięcie  
i przechowywanie danego pojazdu ze wskazaniem jego marki i numerów 
rejestracyjnych. 
 

4. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 2 i 3 nalicza Wykonawca i przekazuje osobie, 
o której mowa w ust. 1 pkt a) – c) pisemną informację o jej wysokości. Wzór pisemnej 
informacji i sposób uiszczenia opłaty stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 
Sposób obliczenia wysokości opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdu wynika  
z treści przekazanej informacji.  

 
5. Wykonawca jest zobowiązany do wydawania pojazdów usuniętych z drogi ich 

właścicielom lub osobom upoważnionym, w dni robocze, w godzinach od 800 do 1600 
oraz sobotę w godz. 800 do 1400.  
 

6. Wydanie następuje w dniu zgłoszenia się właściciela lub osoby upoważnionej. 
 

§ 6 
 

1. Wynagrodzenie za przedmiot zamówienia/Umowy ustalono zgodnie z ofertą na łączną 
kwotę netto…………….., podatek VAT w wysokości 23% wynosi…………., zaś 
kwota brutto ………………… złotych (słownie: 
………………………………………………………………………….brutto).  
 

2. Wynagrodzenie za świadczenie usług usunięcia i przechowywania pojazdu usuniętego 
z drogi w przypadkach, o których mowa w art. 130a ust. 1 - 2 ustawy Prawo o ruchu 
drogowym, należne Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy wynosi: 
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Lp Rodzaj pojazdu Cena 
jednostkowa 

netto za 
usunięcie 
pojazdu 

Cena 
jednostkowa 

netto za 
odstąpienie od 

usunięcia 
pojazdu 

Cena jednostkowa 
netto za dobę 

przechowywania 
pojazdu do 3 

miesięcy włącznie 

Cena jednostkowa 
netto za dobę 

przechowywania 
pojazdu powyżej 3 

miesięcy oraz 
pojazdów, o których 
mowa  w § 2 ust. 1 
lit. c  (1/10 kwoty z 

kolumny nr 4) 

Cena jednostkowa 
netto za 

przewiezienie 
pojazdu, o którym 
mowa w § 2 ust. 1 
lit. c (1/2 kwoty z 

kolumny nr 2) 

 1 2 3 4 5 6 
 

1 
 
rower lub motorower 

     

 
2 

 
motocykl 

     

 
 

3 

 pojazd o 
dopuszczalnej masie 
całkowitej do 3,5 t 

     

 
 
 

4 

pojazd o 
dopuszczalnej masie 
całkowitej powyżej 
3,5 t do 7,5 t 

     

 
 
 

5 

pojazd o 
dopuszczalnej masie 
całkowitej powyżej 
7,5 t do 16 t 

     

 
 
 

6 

pojazd o 
dopuszczalnej masie 
całkowitej powyżej 
16 t 

     

 
 
3. W przypadku pojazdów usuniętych, nieodebranych przez właściciela w ustawowym 

terminie, po którym Starosta występuje do sądu o przepadek pojazdu na rzecz Powiatu 
(tj. 3 miesiące licząc od dnia usunięcia pojazdu) ustala się wynagrodzenie w wysokości 
1/10 ceny za przechowywanie pojazdu, o której mowa w kolumnie nr 4 powyższej tabeli 
zatytułowanej „Cena jednostkowa netto za dobę przechowywania pojazdu do 3 
miesięcy włącznie”, za każdy dzień przechowywania po upływie 3 miesięcy licząc  
od dnia usunięcia pojazdu.  
 

4. W przypadku pojazdów, o których mowa w § 2 ust. 1 lit. c)  ustala się wynagrodzenie 
w wysokości 1/10 ceny za przechowywanie pojazdu, o której mowa w kolumnie nr 4 
powyższej tabeli zatytułowanej „Cena jednostkowa netto za dobę przechowywania 
pojazdu do 3 miesięcy włącznie”, za każdy dzień przechowywania. 
 

5. W przypadku pojazdów, o których mowa w § 2 ust. 1 lit. c)  ustala się wynagrodzenie  
za ich przewiezienie na parking strzeżony Wykonawcy w wysokości 1/2 ceny  
za usunięcie pojazdu, o której mowa w kolumnie nr 2 powyższej tabeli zatytułowanej 
„Cena jednostkowa netto za usunięcie pojazdu”. Powyższe wynagrodzenie  
nie przysługuje, jeżeli nie będzie występowała konieczność przewiezienia w/w 
pojazdów z miejsca dotychczasowego przechowywania. 
 

6. Wynagrodzenie, o którym mowa ust. 2 - 5 zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy 
wobec Zamawiającego z tytułu należytego wykonania całości przedmiotu niniejszej 
umowy.  
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7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 -5, obowiązuje przez cały okres realizacji 
umowy. 
 

8. Każda pierwsza doba liczona będzie od godz. 0.00 do godz. 24.00 dnia, w którym 
wystawiono dyspozycję usunięcia pojazdu. Każda kolejna doba również naliczana 
będzie od godz. 0.00 do godz. 24.00. 
 

9. Dopuszcza się zmianę ceny brutto za wykonaną usługę w przypadku ustawowych zmian 
stawek podatku Vat. 
 

§ 7 
 

1. Wynagrodzenie za usunięcie i przechowanie pojazdów odebranych przez właścicieli  
w ustawowym terminie 3 miesięcy licząc od dnia usunięcia, zostanie zapłacone 
 na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury. 
 

2. Wynagrodzenie za usunięcie i przechowywanie pojazdów nieodebranych przez 
właścicieli w ustawowym terminie 3 miesięcy oraz za przewiezienie i przechowywanie 
pojazdów, o których mowa w § 2 ust. 1 lit. c),  zostanie zapłacone przez Zamawiającego 
na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury po odebraniu z parkingu danego 
pojazdu przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 3. 

 
3. W przypadku pojazdu przechowywanego przez Wykonawcę na parkingu strzeżonym 

powyżej trzech miesięcy,  Wykonawca, do 10 dnia każdego kolejnego miesiąca, może 
złożyć fakturę za poprzednie miesiące przechowywania takiego pojazdu. 

 
4. Do faktury należy dołączyć: 
a) pisemną informacje o wysokości opłaty wraz z pokwitowaniem wydania pojazdu  

i informacji o wysokości opłat właścicielowi (posiadaczowi) lub osobie uprawnionej  
do jego odbioru, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do umowy;  

b) kopię dyspozycji usunięcia pojazdu wydaną w trybie i na zasadach określonych zgodnie 
z obowiązującymi przepisami., 

c) dokument potwierdzający fakt odstąpienia od usunięcia pojazdu. 
 

5. Obowiązek dołączenia do faktury dokumentów wymienionych w ust. 4 nie dotyczy 
faktury wystawionej zgodnie z ust. 2 i 3. 
 

6. Zapłata wynagrodzenia nastąpi z konta Zamawiającego w terminie …. dni licząc od 
daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo i zgodnie z postanowieniami umowy 
wystawionej faktury na konto Wykonawcy  
w …………………………………………………………………………. . 

 
§ 8 

 
1. Wykonawca do 10-go dnia każdego miesiąca dostarczy Zamawiającemu wykaz 

pojazdów usuniętych i przechowywanych na parkingu strzeżonym w poprzednim 
miesiącu, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do umowy. 
 

2. Wykonawca prowadzący parking strzeżony na piśmie powiadamia Zamawiającego oraz 
podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu, o każdym przypadku nieodebrania 
pojazdu z parkingu w terminie 3 miesięcy od dnia jego usunięcia. Powiadomienie 
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następuje nie później niż trzeciego dnia od daty upływu 3 miesięcy od dnia usunięcia 
pojazdu. 
 

§ 9 
 

1. Niniejsza umowa wyłącza odpowiedzialność Zamawiającego za szkody w pojazdach 
usuwanych i przechowywanych na parkingu strzeżonym, którą to odpowiedzialność 
przejmuje w całości Wykonawca.  
 

2. Wykonawca zobowiązuje się, że w czasie obowiązywania niniejszej umowy posiadał 
będzie polisę w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody 
wyrządzone w związku z wykonywaniem niniejszej umowy 
 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli Wykonawcy w zakresie prawidłowości 
wykonywania usług stanowiących przedmiot niniejszej umowy w szczególności 
poprzez przeprowadzenie niezapowiedzianej wizytacji na parkingu strzeżonym 
 i w biurze Wykonawcy, żądanie dyspozycji i innych dokumentów. 
 

§ 10 
 

1. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z wykonywaniem przedmiotu niniejszej 
umowy.  
 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu niniejszej umowy z należytą 
starannością, zgodnie:  

a) z warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności art. 
130a ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz aktami wykonawczymi do niej;  

b) z postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz 
 z załącznikami;  

c) ze złożoną ofertą. 
 

3. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu w dniu podpisania niniejszej 
umowy kopię polisy w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody 
wyrządzone w związku z wykonywaniem niniejszej umowy oraz do niezwłocznego 
informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach dotyczących w/w polisy, w tym 
przekazywania kolejnych polis w razie wygaśnięcia polisy przedstawionej przy 
zawarciu umowy, niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach 
dotyczących statusu prawnego Wykonawcy oraz o prawnych ograniczeniach 
 w kontynuowaniu jego działalności w zakresie świadczenia usług objętych umową,  
o każdej zmianie adresu siedziby firmy oraz o każdej zmianie sprzętu wskazanego  
w ofercie przy użyciu, którego zobowiązuje się wykonywać niniejszą umowę. 
 

§ 11 
 

1. W przypadku nienależytego wykonywania niniejszej umowy przez Wykonawcę, 
Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 1% szacowanej wartości 
zamówienia brutto określonej w § 6 ust 1, za każde naruszenie. 
 

2. Za nienależyte wykonywanie umowy uważa się w szczególności: 
a) przekazanie pojazdu na inny parking niż wskazany w ofercie; 
b) nie zabezpieczenie wszystkich części usuwanego pojazdu; 
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c) trzykrotne przekroczenie z winy Wykonawcy czasu oczekiwania na Wykonawcę 
powyżej 45 min od upływu terminu o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt a Umowy; 

d) odmowa wykonania usługi z winy Wykonawcy; 
e) nie świadczenie usług przez całą dobę z winy Wykonawcy; 
f) naliczenie opłaty w kwocie innej niż zgodna z aktualnie obowiązującą Uchwałą Rady 

Powiatu Grodziskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi 
i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych  
w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu; 

g) brak polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, o której mowa w § 10 ust. 2 lub 
jej nie przedstawienie na żądanie Zamawiającego. 
 

3. Umowa może być rozwiązana przez Zamawiającego bez wypowiedzenia w przypadku:  
a) powtarzającego się (co najmniej 3 uchybienia, o których mowa w ust. 2 pkt a) – f) 

nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę  
b) braku polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, o której mowa w § 10 ust. 2 

lub naruszenia obowiązków opisanych w § 11 ust. 3, 
c) utraty przez Wykonawcę uprawnień, licencji wymaganych do świadczenia usług, 

będących przedmiotem umowy. 
 

4. W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn, o których mowa 
w ust. 3 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % 
szacunkowej wartości zamówienia brutto, określonej w § 6 ust. 1. 
 

5. W przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę  lub odstąpienia od umowy przez 
Wykonawcę z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest 
zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % szacunkowej wartości 
zamówienia brutto, określonej w § 6 ust. 1. 

 
6. W przypadku gdy wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego przewyższać 

będzie wysokość zastrzeżonych kar umownych, Zamawiający uprawniony będzie  
do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar,  
na zasadach ogólnych wynikających z kodeksu cywilnego. 
 

7. Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 1% szacowanej wartości 
zamówienia brutto określonej w § 6 ust 1 za każdy miesiąc, w którym występuje brak 
zatrudnienia przez Wykonawcę na umowę o pracę pracowników zgodnie  
z postanowieniami Rozdziału III SIWZ. 
 

§ 12 
 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia  
31 grudnia 2021 r.  

2. Przekroczenie wymienionej w § 6 ust. 1 kwoty w trakcie trwania Umowy powoduje 
jej automatyczne rozwiązanie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń 
woli w tym zakresie. Zamawiający zobowiązuję się poinformować Wykonawcę  
na piśmie, że doszło do rozwiązania umowy w trybie opisanym w zdaniu 
pierwszym.   

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu 
interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający 
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może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. 
  

§ 13 
 
W przypadku zmiany konta bankowego, o którym mowa w § 7 ust. 6 Zamawiający powiadomi 
pisemnie Wykonawcę. 
 

§ 14 
 
Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy, nie mogą być przeniesione na rzecz osób 
trzecich. 
 

§ 15 
 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności.  

2. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość zmian 
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 
wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach: 

1) Zmiany wynagrodzenia na wniosek Wykonawcy – w przypadku zmiany wysokości 
minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 
ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę – ewentualna zmiana będzie dotyczyła jedynie osób 
skierowanych do wykonania przedmiotu Umowy, których wysokość wynagrodzenia jest 
równa minimalnemu wynagrodzeniu za pracę;  

2) Zmiany wynagrodzenia na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego – w przypadku 
zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 

3) We wniosku, o którym mowa w pkt 1 lub 2 powyżej strona wnioskująca o zmianę ma 
obowiązek szczegółowo uzasadnić wpływ zmiany na koszty wykonania zamówienia 
przez Wykonawcę. Druga strona ma prawo do weryfikacji zasadności wniosku. Wniosek 
musi być złożony w terminie 30 dni od wejścia w życie przepisów powodujących zmianę. 
Wykonawca wraz z wnioskiem, o którym mowa powyżej, winien przedłożyć ostatni 
dostępny Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych 
świadczeniach, dla każdej osoby, dla której Wykonawca składa wniosek o zmianę. 
Wynagrodzenie będzie podlegało zmianie, w przypadkach, o których mowa w pkt 1 lub 
2 powyżej od miesiąca, w którym weszły w życie przepisy dokonujące te zmiany. 

3. Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku 
ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług. 
 

§ 16 
 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo 
zamówień publicznych,  Kodeksu cywilnego i Prawa o ruchu drogowym. 
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§ 17 
 
 Spory mogące wynikać przy wykonywaniu postanowień niniejszej umowy, Strony poddają 
właściwości sądów powszechnych właściwych dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 18 
 
Integralną częścią umowy są: 

1. Wypis z KRS / CEiDG. 
2. Oferta Wykonawcy z dnia …… października 2019 r. 
3. Wykaz posiadanego ( w dyspozycji) sprzętu i wyposażenia ( załącznik nr 7 do SIWZ). 
4. Wzór informacji o wysokości opłaty, o której mowa w § 5 ust. 4. 
5. Wykaz pojazdów usuniętych i przechowywanych. 
6.  Załącznik nr 3 do umowy. 

 
§ 19 

 
Umowa zostaje sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron. 
 
 
ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 
 

1.         1. 
 

2.         2. 
 
 


