Świadczenie usług parkowania pojazdów usuniętych zgodnie z art. 130a i 50a Ustawy Prawo o ruchu
drogowym. Znak sprawy 4/VIII/2017
Zał. 2 SIWZ

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomiędzy:
Gminą Miejska Kraków z siedzibą w Krakowie, (31-004) , Pl. Wszystkich Świętych 3-4,
zwana w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowana przez Andrzeja
Mikołajewskiego – Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu
w Krakowie, działającego na podstawie pełnomocnictwa Nr 155/2017 Prezydenta Miasta
Krakowa z dnia 16 maja 2017 r.; posiadająca NIP: 676 101 37 17 , REGON: 351554353
zwaną dalej Zamawiającym,
a
(w przypadku spółek prawa handlowego)
.............................................................................................................................................................................
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy
w .............................., Wydział ......... Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
...............................,
kapitał
zakładowy
w
wysokości
…………..(dotyczy
spółki
z o.o. i spółki akcyjnej), opłacony w części/w całości (dotyczy spółki akcyjnej), posiadającym REGON:
.............................. i NIP: .............................., reprezentowanym przez:..................................................................
(w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą)
……………………………… prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………………………… na
podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra
Gospodarki, zamieszkałym………..…………………..……………………. legitymującym się dowodem
osobistym (seria i numer)....................................................., posiadającym REGON: .............................. i NIP:
..............................,
(w przypadku spółki cywilnej )
1.
…………………………....
prowadzącym
działalność
gospodarczą
pod
nazwą
…………………………zamieszkałym ………………………………………………………., legitymującym się
dowodem osobistym (seria i numer).....................................................................................................................
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra
Gospodarki,
2. ……………………………. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ……………………………
zamieszkałym …………….……………….………………………… legitymującym się dowodem osobistym
( seria i numer)..............................wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
prowadzonej przez Ministra Gospodarki, prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod
nazwą
……………….…………………….
posiadającym
REGON………………………………
i NIP………………………………………………………. .
(w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, na przykład w ramach
konsorcjum)
(w przypadku spółki prawa handlowego)
1............................................................................................................................ ......................... zarejestrowanym
w Sądzie Rejonowym w .............................., Wydział .................. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS ..............................., kapitał zakładowy w wysokości ……………….. (dotyczy spółki z o.o. i
spółki akcyjnej), opłacony w całości/w części (dotyczy spółki akcyjnej), posiadającym REGON:
.............................. i NIP: .............................., reprezentowanym przez:.................................................................
lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą)
2.
…………
……………………,
prowadzącym
działalność
gospodarczą
pod
nazwą
…………………………. zam. ………… ………..……… ……………. legitymującym się dowodem osobistym
(seria i numer)....................................................., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działal ności
Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, posiadającym REGON: .............................. i NIP:
..............................,
reprezentowanymi przez pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, na podstawie pełnomocnictwa nr …. z dnia:
…………………………………………………………..………. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez:
1)
……………………………………………….
2)
……………………………………………….

zwanym dalej Wykonawcą.
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W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego, znak sprawy: 4/VIII/2017 Strony zawierają umowę następującej
treści:
§ 1
Przedmiot umowy
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca – zgodnie z ofertą Wykonawcy sporządzoną na
podstawie materiałów otrzymanych od Zamawiającego w trakcie postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności w ramach Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, i wynikiem przeprowadzonego przetargu nieograniczonego
(znak sprawy: .........) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, zobowiązuje się
do wykonania zadania p.n. „Świadczenie usług parkowania pojazdów usuniętych
zgodnie z art. 130a i 50a Ustawy Prawo o ruchu drogowym”- zwanego dalej jako
Przedmiot umowy.
2. Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja usług przechowywania na parkingach
strzeżonych pojazdów usuniętych w przypadkach określonych w art. 50a i 130a ustawy z
dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz.
1137) zwanej dalej Ustawą, zgodnie z pisemną dyspozycją wydaną przez uprawnione
podmioty w trybie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów pozostawionych bez tablic
rejestracyjnych lub tych których stan wskazuje na to, że nie są używane (Dz. U. Nr 143
poz. 845) – zwanym dalej Rozporządzeniem - trybu 50a lub 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 (Dz. U. Nr 143 poz. 846)
zwanym dalej Rozporządzeniem trybu - 130a.
§ 2
Warunki realizacji umowy
1. W ramach realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do:
1) Umieszczenie usuniętego pojazdu na parkingu Wykonawcy znajdującym się
na obrębie granic administracyjnych Gminy Miejskiej Kraków.
2) Całodobowego przyjmowania na parkingu strzeżonym pojazdów holowanych
w trybie art. 50a oraz 130a Ustawy,
3) Prowadzenia ewidencji pojazdów przyjętych na parkingi,
4)
Całodobowego wydawania pojazdów osobom uprawnionym, posiadającym
stosowne zezwolenie określone w odnośnych przepisach prawa lub potwierdzenie
dokonania wpłaty przez podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu.
5) Umożliwienia osobom upoważnionym, w tym przedstawicielom Zamawiającego,
kontroli pracy Wykonawcy na każdym jej etapie, także przy współudziale
podmiotów, które wydają dyspozycję usunięcia pojazdu,
6) Umożliwienia osobom upoważnionym wskazanym przez Zamawiającego,
dokonywania oględzin pojazdów na terenie parkingu Wykonawcy,
7) Wydania pojazdów na wniosek Zamawiającego
8) Sporządzenia - w terminie do 5 dnia każdego miesiąca, zestawienia wykonanych
usług parkowania pojazdów za każdy miesiąc kalendarzowy, z wyszczególnieniem
trybów holowania określonych w § 1 niniejszej umowy zgodnie ze wzorem
stanowiącym załącznik nr 1 umowy i przesłania go Zamawiającemu pocztą
elektroniczną oraz w formie pisemnej,
9) Przekazywania codziennie do godziny 900 pocztą elektroniczną, wykazu przyjętych
i odebranych pojazdów za ubiegłą dobę liczoną od 0001 do 2400 według wzoru
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stanowiącego załącznik nr 2 umowy - i przesłania go Zamawiającemu pocztą
elektroniczną oraz w formie pisemnej.
2. Wykonawca oświadcza, że:
1) dla celów wykonywania umowy dysponuje parkingami usytuowanymi na terenie
Gminy Miejskiej Kraków, parkingi posiadają utwardzone podłoże, są ogrodzone
oraz posiadają oświetlenie są monitorowane i całodobowo dozorowane,
2) Posiada całodobowe stanowisko dyspozytorskie, umożliwiającego przyjęcie i
wydanie pojazdu.
3) Posiada niezbędne siły i środki techniczne konieczne dla wykonywania niniejszej
umowy.
2. Wykonawca oświadcza, iż osoby, które będą wykonywały w trakcie realizacji
niniejszej umowy następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: ….
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………… /* należy wpisać określone w opisie przedmiotu zamówienia czynności
co do których Zamawiający formułuje wymagania zatrudnienia przez wykonawcę na
podstawie umowy o pracę/, będą zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy
o pracę.
3. W trakcie realizacji Przedmiotu umowy Zamawiający uprawniony jest do
wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez
Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących wskazane w ust. 3 czynności. Zamawiający uprawniony jest w
szczególności do:
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu i
dokonywania ich oceny,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogu,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Przedmiotu umowy.
4. W trakcie realizacji Przedmiotu umowy na każde wezwanie Zamawiającego
w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu
wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia faktu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane
w ust. 3 czynności w trakcie realizacji Przedmiotu umowy:
1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie
zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne
określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia,
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy
o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia
w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie
realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli
został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana
odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę w sposób zapewniający
ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion,
nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia
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umowy, rodzaj umowy o pracę , rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu
powinny być możliwe do zidentyfikowania;
3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez
wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne
i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres
rozliczeniowy;
4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych.
5. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie
żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez
Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 3
czynności. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 3
czynności Wykonawca zapłaci karę umowną, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt. 2) lit. d)
i lit.e) niniejszej Umowy.
§3
Termin obowiązywania umowy
Strony ustalają termin realizacji Przedmiotu umowy od dnia podpisania umowy do dnia
…………………………..
§4
Wynagrodzenie
1. Strony ustalają, że za wykonywanie niniejszej umowy Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie nie przekraczające kwoty: …………
złotych brutto (słownie
złotych………………………………).
2. Usługi świadczone przez Wykonawcę rozliczone będą w oparciu o ceny jednostkowe
brutto wyspecyfikowane w ofercie Wykonawcy - załącznik nr 3 do umowy (Tabela
„Cennik parkowania pojazdów”).
3. Strony ustalają, iż stawka brutto za parkowanie pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej
do 3500 kg to ………. złotych brutto (słownie złotych: ……………..) w tym 23 % VAT,
za każdą rozpoczętą dobę parkowania.
4. Stawki za przechowywanie pozostałych rodzajów pojazdów usuniętych w trybie art. 130a
Ustawy za każdą rozpoczętą dobę wynoszą odpowiednio:
a) rower lub motorower – 0,457 stawki określonej w ust. 3.
b) motocykl – 0,657 określonej w ust. 3.
c) pojazd o odpuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t – do 7,5 t – 1,342 stawki określonej
w ust. 3.
d) pojazd o odpuszczalnej masie całkowitej od 7,5 t do 16 t– 1,942 stawki określonej w
ust. 3.
e) pojazd o odpuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t – 3,600 stawki określonej w
ust. 3.
f) Przechowywanie pojazdu usuniętego w trybie art. 130a po upływie 3 miesięcy od daty
usunięcia – 0,30 stawki z pozycji określonej ust. 3 bądź w ust 4) niniejszego paragrafu.
g) Stawka za przechowywanie pojazdu usuniętego w trybie 50a ustawy Prawo o ruchu
drogowym –0,30 stawki określonej w ust 3) bądź w ust. 4) niniejszego paragrafu..
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5. Wykonawca przechowuje pojazd do czasu jego odbioru przez właściciela pojazdu,
Zamawiającego, osobę wskazaną przez Zamawiającego lub otrzymania od Zamawiającego
zlecenia recyklingu pojazdu.
6. Opłaty za parkowanie pojazdów od ich właścicieli pobierać będzie Zamawiający we
własnym zakresie, zgodnie z odnośną uchwałą Rady Miasta Krakowa podjętą na podstawie
art. 130a ust. 6 Ustawy Prawo o ruchu drogowym.
1) Płatność za usługę parkowania obejmować będzie okres od dnia zdeponowania pojazdu na
parkingu do dnia jego fizycznego odbioru bądź przekazania do demontażu.
2) Wykonawca będzie wystawiał faktury zbiorcze za każdy miesiąc kalendarzowy, dotycząca
wykonanych w tym miesiącu usług parkowania. Faktury VAT będą wystawiane w terminie
do 5 dnia następnego miesiąca.
3) Wykonawca będzie przesyłał faktury do Zamawiającego niezwłocznie po ich wystawieniu,
załączając do każdej z nich zestawienia, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3) niniejszej
umowy.
4) Wynagrodzenie będzie przekazywane na konto Wykonawcy, wskazane w fakturze
wystawionej za okresy miesięczne w terminie 30 dni od otrzymania faktury.
5) Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT. Faktury VAT wystawiane przez
Wykonawcę na podstawie niniejszej umowy, winny być wystawiane na:
Nabywca:
Gmina Miejska Kraków
Pl. Wszystkich Świętych 3-4
31-004 Kraków
NIP: 676 101 37 17
Jednostka odbierająca:
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
ul. Centralna 53, 31-586 Kraków.
6)
Faktury winny być doręczane na adres: Zarząd Infrastruktury
Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków.
7)
Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
8)
W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę nieprawidłowej
faktury VAT Zamawiający ma prawo odmówić jej przyjęcia.
9)
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wierzyciela na osobę
trzecią w zakresie wypełniania warunków umowy, za wyjątkiem cesji wierzytelności na
rzecz banku, w którym Wykonawca zaciągnie kredyt. Zmiana wierzyciela w tym przypadku
winna zostać potwierdzona pisemną zgodą Zamawiającego.
10)
Wynagrodzenie należne Wykonawcy za dany rok realizacji umowy
może być wypłacone przez Zamawiającego do wysokości środków zabezpieczonych przez
Zamawiającego na dany rok realizacji umowy.
* tylko w przypadku gdy stroną umowy są wykonawcy, którzy wspólnie ubiegali się o udzielenie
zamówienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:
11) Z chwilą uregulowania przez Zamawiającego względem pełnomocnika ustanowionego zgodnie z §
5 ust.4 niniejszej Umowy należności wynikającej z wystawionej przez niego faktury z tytułu
wykonania Przedmiotu umowy, pozostali wykonawcy, którym zamówienie zostało udzielone
wspólnie, nie będą rościli względem Zamawiającego żadnych praw do zapłaty za wykonane usług.

§5
Osoby nadzorujące
1. Zamawiający ustanawia …………………. osobą nadzorującą realizacje umowy.
2. W przypadku nieobecności wyżej wymienionej osoby, osobę pełniącą nadzór nad
wykonywanym zadaniem wyznaczy Kierownik Zespołu Utrzymania Infrastruktury i
Nieruchomości
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3. Wykonawca ustanawia ......................... jako osobę do kontaktów w sprawie realizacji
niniejszej umowy.
* tylko w przypadku gdy stroną umowy są wykonawcy, którzy wspólnie ubiegali się o udzielenie zamówienia
(np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis
4.Pełnomocnik wykonawców, którym zamówienie zostało udzielone wspólnie (np. w ramach konsorcjum)
upoważniony do zawarcia niniejszej umowy Lider Konsorcjum), działający przez osoby upoważnione do
jego reprezentacji, przez cały okres realizacji niniejszej umowy, jak również w okresie rękojmi i gwarancji,
upoważniony jest do reprezentowania wszystkich wykonawców, którym zamówienie zostało udzielone
wspólnie, w szczególności upoważniony jest do :
a) składania oświadczeń woli w imieniu wszystkich wykonawców;
b) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy
c) przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawców oświadczeń woli składanych przez
Zamawiającego
d) prowadzenia, wysyłania, odbierania korespondencji związanej z niniejszą umową
e) reprezentowania wszystkich wykonawców we wszelkich kontaktach, czynnościach wykonywanych
w związku z realizacją niniejszej umowy
f) podpisywania w imieniu wszystkich wykonawców wszelkich dokumentów związanych z realizacja
niniejszej umowy, w szczególności do podpisywania umowy, umów (w przypadku zamówień
dodatkowych lub uzupełniających) aneksów do umowy, protokołów.

§6
Kary umowne
1. Strony postanawiają, że zapłacą kary umowne:
1) Zamawiający w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn,
leżących po stronie Zamawiającego – 10% wynagrodzenia umownego, określonego
w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.
2) Wykonawca w przypadku:
a) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy - 10% całkowitego wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy,
b) zwłoki w rozpoczęciu realizacji usług – 0,2% całkowitego wynagrodzenia
określonego w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu określonego
§ 3 niniejszej umowy,
c) nienależytego wykonania prac objętych niniejszą umową - 500 zł (słownie: pięćset
złotych), za każdy stwierdzony w notatce przez Zamawiającego przypadek
nienależytego wykonania prac, przy czym nienależyte wykonanie prac oznacza
wykonanie prac niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, specyfikacją lub
właściwymi przepisami,
d) ujawnienia przypadku niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę na
podstawie na umowę o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia
czynności o których mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy- w wysokości 5 000 zł za
każdy ujawniony przypadek niespełnienia wymogu zatrudnienia na umowę o pracę
osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia wymienione w § 2 ust.
3 niniejszej Umowy.
e) ujawnienia przypadku niespełnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawcę lub
dalszego podwykonawcę na podstawie na umowę o pracę osób wykonujących w
trakcie realizacji zamówienia czynności określonych w opisie przedmiotu
zamówienia, co do których Zamawiający wymaga, aby osoby je wykonujące zostały
zatrudnione na podstawie umowy o pracę - w wysokości 5000 zł za każdy ujawniony
przypadek niespełnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawcę na umowę
o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności określonych w
opisie przedmiotu zamówienia, co do których Zamawiający wymaga, aby osoby je
wykonujące zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę.
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2. Zamawiający ma prawo do potrącenia naliczonej kary umownej z kwoty faktury VAT
Wykonawcy na podstawie noty obciążeniowej, bez konieczności składania dodatkowych
oświadczeń.
3. Maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia
określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.
4. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego
kary umowne.
§7
Odstąpienie od umowy
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie zamówienia
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
Umowy Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o powyższej okoliczności. W takim przypadku Wykonawca może żądać
jedynie wynagrodzenia należnego za wykonane usługi.
2. W przypadku gdy suma kar umownych za zwłokę należnych od Wykonawcy przekroczy
20% kwoty, wskazanej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, Zamawiający może, bez
wyznaczania terminu dodatkowego, odstąpić od niniejszej umowy, w terminie jednego
roku od momentu, kiedy taka sytuacja przekroczenia zaistnieje.
3. Zamawiający może także odstąpić od umowy w przypadku zwłoki Wykonawcy w
rozpoczęciu usług będących przedmiotem niniejszej umowy, trwającej co najmniej 30 dni
licząc od terminu określonego w § 3 umowy w terminie miesiąca od zaistnienia
przedmiotowej sytuacji.
4. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający może dokonać odbioru wykonanej
przez Wykonawcę części Przedmiotu umowy. Oceny stopnia zaawansowania robót dokona
Komisja Odbioru składająca się z przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja
Odbioru określi wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonaną część
przedmiotu umowy na podstawie dokonanej inwentaryzacji.
§8
Poufność
1. Strony zobowiązują się do przestrzegania, przy wykonywaniu umowy, wszystkich
postanowień zawartych w obowiązujących przepisach prawnych dotyczących ochrony
danych osobowych oraz informacji niejawnych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.),
oraz ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U.
z 2016 r., poz. 1167 ze zm.).
2. Obowiązek określony w ust. 1 nie dotyczy informacji powszechnie znanych oraz
udostępniania informacji na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa,
w szczególności na żądanie sądu, prokuratury, organów podatkowych lub organów
kontrolnych. Nie będą uważane za poufne informacje, które wcześniej:
a) stały się informacją publiczną w okolicznościach nie będących wynikiem
czynu bezprawnego lub naruszającego umowę przez którąkolwiek ze Stron;
albo
b) były już znane Stronie otrzymującej, o czym świadczą wiarygodne dowody,
albo
c) były zatwierdzone do rozpowszechnienia na podstawie uprzedniej pisemnej
zgody strony ujawniającej.
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3.

4.

Każda ze stron dołoży należytej staranności, aby zapobiec ujawnieniu lub korzystaniu
przez osoby trzecie z informacji poufnych drugiej strony. Każda ze stron zobowiązuje
się ograniczyć dostęp do informacji poufnych wyłącznie dla tych pracowników lub
współpracowników strony, którym informacje te są niezbędne dla wykonania
czynności na rzecz drugiej strony, i którzy wykonują obowiązki wynikające
z niniejszej umowy.
Wykonawca będzie wykorzystywał dane udostępnione w trakcie realizacji niniejszej
umowy wyłącznie w celu wykonywania niniejszej Umowy.
§9
Zasady związane z powierzeniem przetwarzania danych osobowych

1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

Zamawiający powierza w trybie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do
realizacji umowy, a Wykonawca zobowiązuje się do ich przetwarzania.
Wykonawca nie jest uprawniony do przekazywania powierzonych danych osobowych
osobom trzecim z wyłączeniem osób współpracujących lub pracujących dla
Wykonawcy. Powierzone dane osobowe Wykonawcy mogą przetwarzać wyłącznie
osoby, które uprzednio uzyskały od niego pisemne upoważnienie do przetwarzania
danych osobowych. Każde upoważnienie do przetwarzania danych osobowych lub
jego odwołanie Wykonawca zobowiązany jest wpisać do prowadzonej przez niego
ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych. Wykonawca nie
jest upoważniony do dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych.
Zamawiający pozostaje nadal Administratorem Danych w odniesieniu do
powierzonych Wykonawcy do przetwarzania danych osobowych.
Zamawiający upoważnia …………do kontaktów w zakresie przetwarzania danych
osobowych lub osobę ja zastępującą.
Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych, przy użyciu urządzeń i systemów informatycznych
zapewniających zastosowanie wysokiego bezpieczeństwa, zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie
dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych
i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemu informatyczne
służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100 poz. 1024 ze zm.).
Zamawiający ma prawo do kontrolowania Wykonawcy w zakresie przetwarzania
danych osobowych, pod względem zgodności z Umową oraz oceny zgodności
z ustawa o ochronie danych osobowych.
W przypadku wystąpienia okoliczności mogących mieć wpływ na odpowiedzialność
Zamawiającego za przetwarzanie danych osobowych objętych Umową, Wykonawca
zobowiązuje się niezwłocznie podjąć działania w celu usunięcia tych okoliczności
i niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego.
W przypadku ujawnienia jakichkolwiek uchybień w wykonywaniu postanowień
ustawy o ochronie danych osobowych, jej przepisowo wykonawczych lub umowy w
zakresie przetwarzania danych osobowych, Wykonawca zobowiązuje się do ich
usunięcia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie i na własny koszt.
Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego o każdej kontroli GIODO,
jeżeli ma to związek z przetwarzaniem powierzonych danych osobowych oraz
o każdym piśmie GIODO dotyczącym składania wyjaśnień w zakresie powierzonych
danych.
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10.

1.
2.

3.

4.

5.

Rozwiązanie, wygaśnięcie lub odstąpienie od umowy powoduje dla Wykonawcy
obowiązek niezwłocznego ( nie później niż do … dni ) usunięcia wszystkich danych
osobowych, których przetwarzanie zostało mu powierzone, w tym usunięcia danych
osobowych również z nośników elektronicznych pozostających w jego dyspozycji
oraz podjęcia stosownych działa na w celu wyeliminowania możliwości dalszego
przetwarzania danych powierzonych na podstawie umowy.

§9
Postanowienia końcowe
Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania umowy ulegnie obniżeniu stawka podatku
od towarów i usług na usługi stanowiące przedmiot niniejszej umowy, Wykonawca
zobowiązuje się do zawarcia aneksu do niniejszej umowy, na mocy którego
pomniejszona zostanie wysokość wynagrodzenia brutto Wykonawcy w ten sposób, iż
zostanie ono pomniejszone o kwotę stanowiąca różnicę pomiędzy kwotą podatku od
towarów i usług obliczoną według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy i kwotą
podatku od towarów i usług obliczoną według nowej stawki obowiązującej po
wprowadzeniu zmiany w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.
Przedmiotowe postanowienie ma zastosowanie do tej części wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, do którego będzie miała zastosowanie obniżona stawka podatku VAT.
W każdym przypadku podstawą wyliczenia kwoty podatku od towarów i usług będzie
kwota wynagrodzenia netto Wykonawcy, która nie ulegnie zmianie.
W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania umowy ulegnie podwyższeniu stawka
podatku od towarów i usług na usługi stanowiące przedmiot niniejszej umowy,
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy. W takim przypadku zmianie
ulegnie wysokość wynagrodzenia Wykonawcy w ten sposób, iż zostanie ono
powiększone o kwotę stanowiąca różnicę pomiędzy kwotą podatku od towarów i usług
obliczoną według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy i kwotą podatku od
towarów i usług obliczoną według nowej stawki obowiązującej po wprowadzeniu zmiany
w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa. Przedmiotowe postanowienie ma
zastosowanie do tej części wynagrodzenia brutto Wykonawcy, do którego będzie miała
zastosowanie podwyższona stawka podatku VAT. Powyższa zmiana może być jednak
dokonana pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę, że zmiana w zakresie stawki
podatku od towarów i usług miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez
Wykonawcę. W każdym przypadku podstawą wyliczenia kwoty podatku od towarów i
usług będzie kwota wynagrodzenia netto Wykonawcy, która nie ulegnie zmianie. Zmiana
wynagrodzenia wymaga stosownego aneksu dla swej ważności sporządzonego na piśmie.
W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania umowy ulegną zmianie:
a) wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2
ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
pracę (Dz. U. z 2002 r., Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.),
b) zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
Wykonawcy przysługuje uprawnienie do domagania się zmiany wynagrodzenia
w zakresie bezpośrednio związanym ze zmianą, o której mowa w lit. a – b niniejszego
ustępu. Uprawnienie to uzależnione jest od wykazania, że zmiany te mają wpływ na
koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmiana wynagrodzenia wymaga
stosownego aneksu dla swej ważności sporządzonego na piśmie.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz Prawa Zamówień Publicznych.
9

Świadczenie usług parkowania pojazdów usuniętych zgodnie z art. 130a i 50a Ustawy Prawo o ruchu
drogowym. Znak sprawy 4/VIII/2017
Zał. 2 SIWZ

6. W przypadku sporu właściwym do rozpoznania sprawy będzie sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
7. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach:
- 2 egzemplarze dla Zamawiającego,
- 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
8. Wykaz załączników stanowiących integralna część umowy:
Załącznik nr 1 – Wzór wykazu pojazdów przechowywanych- zestawienie
wykonanych usług parkowania pojazdów za każdy miesiąc kalendarzowy.
Załącznik nr 2- Wzór zestawienia przyjętych i odebranych pojazdów.
Załącznik nr 3- Tabela „Cennik parkowania pojazdów”.
Z A M A W I A J Ą C Y:

W Y K O N A W C A:

10

