UMOWA
zawarta w dniu …………………………2021 roku pomiędzy:

Powiatem Braniewskim - Plac Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo, nr NIP 582-160-80-53, w imieniu którego
działa: ………………………………………………………………………………………………………………………..
zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”,
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – ……………………………,
a
……………………………………………………………………………………………..,
zwanym w treści umowy „WYKONAWCĄ”
została zawarta Umowa o następującej treści:
§ 1.
WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonywania usług w zakresie usuwania pojazdów z dróg na terenie
powiatu braniewskiego w przypadkach określonych w art. 130a
ust. 1 i 2 ustawy z dnia
20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450 ze zm.).
§ 2.

1. WYKONAWCA oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także potencjał ekonomiczny i

techniczny oraz pracowników zdolnych do wykonywania usług objętych umową.
2. WYKONAWCA zobowiązuje się do świadczenia usług określonych w § 1 umowy całodobowo przez cały
okres obowiązywania umowy.
3. Zgłoszenie usługi usunięcia z drogi pojazdu będzie przyjmowane przez WYKONAWCĘ pod następującymi
numerami telefonu: ……………………………………………………………………
§ 3.
Usunięcie pojazdu z drogi odbywać się może tylko na podstawie dyspozycji wydanej przez upoważnione do
tego podmioty, zgodnie z zasadami zawartymi w § 2 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
2011 r. Nr 143 poz. 846).
§ 4.
WYKONAWCA po otrzymaniu zlecenia od uprawnionego podmiotu zobowiązuje się do:
1) przybycia na miejsce zlecenia niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 90 minut od chwili przyjęcia
zgłoszenia, jeżeli nie wystąpiły obiektywne przyczyny spóźnienia;
2) usuwania z drogi pojazdów następujących kategorii: ………………………………………………………………
z dróg publicznych powiatu braniewskiego, na podstawie dyspozycji wydanych przez
uprawnione w tym celu podmioty zgodnie z art. 130a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 ze zm.).
3) uprzątnięcia elementów (części nadwozia, silnika itp.) pozostawionych przez usuwany pojazd na drodze;
4) umieszczenia pojazdu oraz jego przewożonych elementów na parkingu strzeżonym zlokalizowanym przy
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ul. Królewieckiej 55 w 14-500 Braniewie (działka 16/19, obręb 1)
5) niezwłocznego powiadomienia ZAMAWIAJĄCEGO o fakcie umieszczania pojazdu na parkingu strzeżonym
poprzez przesłanie stosownej informacji przy użyciu dostępnych środków komunikacji elektronicznej oraz
pismo informacyjne w terminie 3 dni liczonych od dnia fizycznego umieszczenia w/w pojazdu na parkingu.
Do pisma należy dołączyć kserokopię dyspozycji usunięcia pojazdu;
6) zwolnienia ZAMAWIAJĄCEGO z odpowiedzialność za szkody wynikłe w pojazdach usuwanych
i ich elementach składowych, którą to odpowiedzialność przejmuje w całości WYKONAWCA bez względu na
rodzaj posiadanego ubezpieczenia. WYKONAWCA odpowiada za szkody wyrządzone osobom trzecim
wskutek niewywiązania się lub nienależytego wywiązania się z realizacji niniejszej umowy;
7) zwolnienia ZAMAWIAJĄCEGO od wszelkich roszczeń z tytułu szkód w pojazdach,
w przypadku zgłoszenia takich roszczeń przez osoby trzecie;
§ 5.
1. Strony uzgadniają, że rozliczenia z tytułu świadczonych usług będą następowały po wykonaniu usługi na
podstawie faktur wystawionych przez WYKONAWCĘ, płatnych w 14-dniowym terminie liczonym od daty ich
doręczenia dla ZAMAWIAJĄCEGO. Zapłata należności będzie dokonywana przelewem na rachunek
bankowy WYKONAWCY wskazany na fakturze;
2. Nabywcą usługi wskazanej na fakturze jest: Powiat Braniewski, Pl. Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo.
Odbiorcą faktury - Starostwo Powiatowe w Braniewie, Pl. Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo.
3. Do rozliczenia będą przyjmowane tylko faktury zawierające wskazanie daty świadczenia usługi oraz dane
identyfikacyjne pojazdu, którego dotyczy faktura, w szczególności:, typ
pojazdu, jego marka, numer rejestracyjny lub w przypadku jego braku – nr nadwozia, numer dyspozycji
usunięcia pojazdu
4. WYKONAWCY, w zależności od rodzaju pojazdu, przysługuje należność z tytułu wykonanej usługi
w następujących wysokościach, zgodnych ze złożoną ofertą stanowiącą załącznik do niniejszej umowy:
Usuwanie pojazdów z dróg na wyznaczony parking strzeżony:
Rodzaj pojazd

Cena netto

Podatek
VAT 23%

Cena brutto

Rower/motorower
Motocykl
Pojazd do 3,5 t DMC
Pojazd o DMC powyżej 3.5 t do 7.5 t
Pojazd o DMC powyżej 7,5 t do 16 t
Pojazd o DMC powyżej 16 t
Pojazdy przewożące materiały
niebezpieczne

5. Należność dla WYKONAWCY za koszty poniesione w sytuacji odstąpienia od wydanej dyspozycji usunięcia
pojazdu, ustala się w wysokości 50% ceny brutto określonej w § 5 ust. 4
6. Wysokość należności wskazanych w § 5 ust. 4 oraz 5, jest stała w trakcie trwania umowy.
7. Ilość zleceń będących przedmiotem usługi objętej umową jest uzależniona od liczby zdarzeń
rejestrowanych w tym zakresie a WYKONAWCY nie przysługuje roszczenie o brak zleceń.
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§ 6.
1. Niniejsza umowa może być rozwiązana za wypowiedzeniem przez każdą ze stron pod warunkiem

zachowania formy pisemnej oraz 3 miesięcznego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca
kalendarzowego;
2. ZAMAWIAJĄCY może rozwiązać umowę bez zachowania 3 miesięcznego terminu wypowiedzenia tylko w
przypadku rażącego naruszenia terminowości usuwania pojazdów, zawyżania ustalonych opłat za
wykonywanie usługi objętej zapisami umowy lub uchybień w trakcie realizacji usługi, zgłaszanych przez
właścicieli pojazdów bądź podmioty wydające dyspozycję usunięcia pojazdu z drogi.
§ 7.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz
ustawy – Prawo o ruchu drogowym.
§ 8.
Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle realizacji postanowień niniejszej umowy, strony poddają
rozstrzygnięciu przez sąd właściwy miejscowo dla ZAMAWIAJĄCEGO.
§ 9.
Wszystkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności
§ 10.
Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres od dnia 18.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.
§ 11.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej strony.

Wykonawca

Zamawiający

………………………………

………………………………
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