
PROJEKT 
                                                 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego  

 
                       UMOWA NR   /GKL/2023 

 

zawarta w dniu ………………. roku w Kołobrzegu, pomiędzy: 

Gminą Miasto Kołobrzeg, 78-100 Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13  NIP 671-169-85-41, REGON 

330920736 zwaną dalej w treści umowy „Zamawiającym” reprezentowaną przez:  

Prezydenta Miasta Kołobrzeg – Anną Mieczkowską 

a: 

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

zwanym dalej „Wykonawcą", 

na podstawie art. 2 ust.1, pkt. 1 z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2022r. poz. 1710 z późn. zm.) na skutek rozstrzygnięcia zapytania ofertowego GKL.7021.2.23.2022.XII 

została zawarta umowa następującej treści: 

 

§ 1  

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zgodnie z treścią zapytania 

ofertowego i złożoną ofertą świadczenie usług polegających na transporcie i holowaniu (w tym 

załadunek i rozładunek pojazdu) z dróg publicznych w granicach administracyjnych Gminy 

Miasto Kołobrzeg i przechowywaniu ich na parkingu strzeżonym, na podstawie dyspozycji 

usunięcia pojazdu wydanej przez uprawniony podmiot (Straż Miejska w Kołobrzegu lub 

Komenda Powiatowa Policji w Kołobrzegu), zgodnie z art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym, 

pojazdów bez tablic rejestracyjnych lub takich, których stan wskazuje na nieużytkowanie, 

przechowywania przez okres min. 6 miesięcy tych pojazdów na parkingu strzeżonym znajdujący 

się pod adresem: ……………………………………………………... 

2. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług określonych w ust. 1 niniejszej umowy 

całodobowo wg stawek ryczałtowych za każdy usunięty i przechowywany pojazd. 

3. Podstawą wykonania usługi będzie pisemna dyspozycja usunięcia pojazdu, wystawiona przez 

podmioty określone w ust.1. 

4. Zamawiający oświadcza, że posiada zabezpieczone środki finansowe na pokrycie kosztów    

realizacji niniejszej umowy w 2023r. w dziale 600, rozdziale 60016, paragrafie 4300. 

 

§ 2  

1.  Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) transport i holowanie pojazdów usuniętych z dróg publicznych w granicach 

administracyjnych Gmina Miasto Kołobrzeg w trybie art. 50a ustawy Prawo o ruchu 

drogowym na podstawie pisemnej dyspozycji wydanej przez Straż Miejską w Kołobrzegu, 

2) usunięcie elementów pojazdu z miejsca zdarzenia niezwłocznie po jego zabraniu, 

3) niezwłoczne powiadomienie telefonicznie lub mailem osób upoważnionych z Wydziału 

Gospodarki Komunalnej i Lokalowej Urzędu Miasta o wykonaniu dyspozycji usunięcia 

pojazdu z podaniem numeru i daty wydania dyspozycji oraz marki i rodzaju pojazdu, jego 

numeru rejestracyjnego  (lub jego braku), numeru VIN ( lub jego braku). Nr telefonu 

94 35 51 623 lub email: a.borowik-sheehan@um.kolobrzeg.pl, 

4) umożliwienie osobom upoważnionym dokonywania na terenie parkingu oględzin           

zabezpieczonego pojazdu, 

5) przechowywanie w zabezpieczonym pomieszczeniu wyposażenia pojazdu, części lub innych 

elementów zabezpieczonego pojazdu, które zostały oddzielone od pojazdu i mogłyby ulec 

zniszczeniu lub utracie, 

6) przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów do czasu ich odebrania przez właściciela 

lub przetransportowanie na magazyn Miejskiego Zakładu Zieleni, Dróg i Ochrony 

Środowiska, 



7) wydanie pojazdu z parkingu strzeżonego po okazaniu zezwolenia wydanego przez 

Prezydenta Miasta Kołobrzeg (wzór zezwolenia stanowi załącznik do umowy), 

8) po upływie 6 miesięcy od daty usunięcia pojazdu powiadomienie pismem Zamawiającego o 

upływie terminu przechowywania pojazdu i przetransportowanie go na magazyn do 

Miejskiego Zakładu Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska Sp. z o.o przy ul. 6 Dywizji 

Piechoty 60 w Kołobrzegu.   

2. Wykonawca zobowiązuje się do kontynuowania świadczenia usługi określonej w § 4 ust. 1 

pkt 2 umowy w zakresie pojazdów przechowywanych przez Wykonawcę na dzień 

31.12.2023 roku, na zasadach określonych umową i za wynagrodzeniem określonym w § 4 

ust. 1 ppkt 2 umowy do dnia odebrania pojazdu przez właściciela a w przypadku 

nieodebrania przez właściciela przetransportowanie go na magazyn do Miejskiego Zakładu 

Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska Sp. z o.o przy ul. 6 Dywizji Piechoty 60 w Kołobrzegu. 

                                               § 3 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia pojazdu w terminie 24 godzin od przyjęcia 

dyspozycji usunięcia pojazdu wydanej przez podmioty wskazane w § 1 ust.1. 

2. W przypadku nie usunięcia pojazdu w terminie określonym w ust. 1 Zamawiający naliczy 

karę umowną w wysokości 50 złotych za każdą rozpoczętą dobę przekroczenia terminu 

usunięcia pojazdu. 

3. Zamawiający ma prawo potrącić karę umowną z wynagrodzenia należnego wykonawcy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego 

wysokość zastrzeżonej kary umownej.  

 

                                            § 4 

 

1. Ustala się umowną wartość wynagrodzenia za: 

1) transport i holowanie (w tym załadunek i rozładunek pojazdu) jednego pojazdu 

nieodebranego przez właściciela w wysokości ……………….PLN brutto (słownie: 

……………………złotych PLN 00/100), 

2) przechowywanie pojazdu nieodebranego przez właściciela w wysokości ……... PLN brutto 

   (słownie: ……………. złotych PLN 00/100) miesięcznie,   

3. Ustalone w ust.1, 2 wynagrodzenie brutto jest niezmienne, nie podlega przeliczeniom i obejmuje 

wszelkie narzuty i wydatki Wykonawcy. 

4. Wynagrodzenie szacunkowe brutto za realizację przedmiotu umowy nie może przekroczyć 

………………. zł. brutto. 

  

                                             § 5  

 

1. Za wykonanie usługi Wykonawca wystawia fakturę w następujących terminach: 

1) za usługę opisaną w § 4 ust. 1 pkt 1 - po jej wykonaniu, 

2) za usługę opisaną w § 4 ust. 1 pkt 2 – po upływie terminu określonego w art. 50a ust. 2  

ustawy Prawo o ruchu drogowym lub po odebraniu przez właściciela pojazdu. 

2. Płatność za wykonanie przedmiotu umowy odbywać się będzie na podstawie faktur 

wystawionych na Gmina Miasto Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg NIP 

671-169-85-41, Regon 330920736.  

3. Faktury będą płatne w terminie 30 dni licząc od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej 

faktury.  

4. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

      § 6   

 

1. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem 

mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment.  

2. Podzieloną płatność, tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach 



bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla 

czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do 

zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata za odszkodowanie), 

a także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0%.  

3. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich 

fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla którego zgodnie  

z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2021r. poz. 2439 z 

późn. zm.) prowadzony jest rachunek VAT.   

4. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 3, jest 

rachunkiem bankowym wpisanym w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, 

niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT (biała lista podatników 

VAT).  

5. W przypadku braku możliwości dokonania zapłaty przez Zamawiającego z wykorzystaniem 

mechanizmu podzielonej płatności, w szczególności w przypadku złożenia przez Wykonawcę 

nieprawdziwego oświadczenia, o którym mowa w ust. 4, Zamawiający uprawniony jest do 

wstrzymania płatności do czasu wskazania przez Wykonawcę rachunku, o którym mowa w ust. 3.   

 

§ 7 

 

Wykonawca nie później niż trzeciego dnia po upływie 6 miesięcy od dnia usunięcia pojazdu 

powiadomi Zamawiającego o pojazdach pozostających na parkingu nieodebranych przez 

właściciela.       

      § 8 

 

1. Niniejsza umowa wyłącza odpowiedzialność Zamawiającego za szkody wynikłe w pojazdach 

usuwanych, którą to odpowiedzialność przejmuje w całości Wykonawca, bez względu na rodzaj 

posiadanego ubezpieczenia. 

2.Wykonawca zobowiązuje się posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, przez cały 

okres trwania umowy, od wszelkich zdarzeń, za które z uwagi na wykonywanie niniejszej umowy 

mógłby ponosić odpowiedzialność cywilną. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich 

zmianach w prowadzonej działalności mogących mieć wpływ na wykonywanie niniejszej umowy. 

 

§ 9 

 

1. W razie nienależytego wykonywania obowiązków wynikających z umowy, Zamawiający ma 

prawo wypowiedzieć umowę z zachowaniem dwu tygodniowego wypowiedzenia. 

                                

§ 10 

 

Zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu. 

 

§ 11 

 

1. W celu wykonywania Umowy, Strony udostępnią sobie dane osobowe: 

 swoich pracowników i współpracowników zaangażowanych w wykonywanie 

Umowy (dalej „Personel”) w celu umożliwienia utrzymywania bieżącego kontaktu 

przy wykonywaniu Umowy, 

 osób reprezentujących, w tym pełnomocników lub członków organów (łącznie 

„Przedstawiciele”) w celu umożliwienia kontaktu, weryfikacji umocowania 

Przedstawicieli, oraz w celach wskazanych we właściwych dla Strony „Informacji na 

temat przetwarzania danych osobowych”. 

2. Wskutek udostępnienia danych osobowych członków Personelu oraz Przedstawicieli, 

administratorem tych danych staje się Strona której dane te zostały udostępnione. Każdy z 



administratorów samodzielnie decyduje o celach i środkach przetwarzania udostępnionych mu 

danych osobowych, w granicach obowiązującego prawa i ponosi za to odpowiedzialność. 

3. Każda ze Stron przekaże treść określonej przez siebie Informacji na temat przetwarzania 

danych osobowych dotyczącej Personelu oraz Przedstawicieli drugiej Strony, odpowiednio 

członkom Personelu lub Przedstawicielom drugiej Strony przed udostępnieniem ich danych 

osobowych drugiej Stronie. 

4. Treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych określa załącznik nr 4 do 

niniejszej umowy. 

       

   § 13 

 

Umowa została zawarta na okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. 

 

§ 14 

 

Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

§ 15 

 

Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy 

miejscowo dla Zamawiającego. 

 

§ 16 

 

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz dla Wykonawcy,   

a 2 egzemplarze dla Zamawiającego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonawca       Zamawiający  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do umowy: 

1. Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami. 

2. Zapytanie ofertowe GKL.7021.2.23.2022.XII  wraz z załącznikami.  

3. Wzór zezwolenia na odbiór pojazdu z parkingu strzeżonego. 

4. Informacja na temat przetwarzania danych osobowych dotycząca kontrahentów, ich 

przedstawicieli oraz personelu 


