Nr sprawy: WKT.341/01/10

OGŁOSZENIE POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO

Prezydent Miasta Nowego Sącza, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącza ogłasza postępowanie
konkursowe w zakresie wyłonienie jednostki do usuwania lub przemieszczania pojazdów
na terenie Miasta Nowego Sącza o dopuszczalnej masie całkowitej (d.m.c.) do 3,5 tony.
w tym pojazdów przewoŜących materiały niebezpieczne.

Warunki Konkursu (WK) moŜna pobrać w Wydziale Komunikacji i Transportu Urzędu
Miasta Nowego Sącza, ul Wyspiańskiego 22, 33-300 Nowy Sącz tel.: (0-18) 443-44-87 lub ze
strony internetowej urzędu www.nowysacz.pl.
Termin składania ofert: 04.03.2010 do godz. 10:00 w Wydziale Komunikacji i Transportu
Urzędu Miasta Nowego Sącz, 33-300 Nowy Sącz, ul. Wyspiańskiego 22

Wymagany przez ogłaszającego termin realizacji: od momentu wskazania przedsiębiorcy
przez Prezydenta Miasta na okres trzech lat.

Z UP. PREZYDENTA MIASTA
(-) Jerzy GwiŜdŜ
Zastępca Prezydenta
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Nr sprawy: WKT.341/01/10
WARUNKI KONKURSU
na wyznaczenie jednostki do usuwania pojazdów w trybie art. 50a ust. 1 oraz art. 130a
ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2005, Nr 108, poz. 908, z późn.
zm.) o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. oraz w trybie art. 30 ustawy z dnia 28
października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych. (Dz. U. z 2002 r.
Nr 199, poz. 1671 z późn. zm.).
I.

Ogłaszający:
Prezydent Miasta Nowego Sącza
33-300 Nowy Sącz, Rynek 1
REGON: 0006400165, NIP: 734-001-67-07
http://www.nowysacz.pl, e-mail: urzad@nowysacz.pl
Nr tel.:18 443-53-08, faks:18 443-78-63

II.
Przedmiot konkursu:
1.
Opis przedmiotu konkursu:
wyznaczenie jednostki do usuwania pojazdów w trybie art. 50a ust. 1 oraz art. 130a ust. 1 i 2
ustawy Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2005, Nr 108, poz. 908, z późn. zm.) o
dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. oraz w trybie art. 30 ustawy z dnia 28 października
2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 199, poz. 1671
z późn. zm.).
III.

Sposób przygotowania oferty:
1. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty, informacje i materiały:
a) wypełniony formularz oferty (stanowiący załącznik nr. 1 do WK),
2. KaŜdy wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę.
3. Sposób przygotowania oferty:
a) Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim,
b) Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być podpisane przez osobę
(osoby) uprawnioną do występowania w imieniu wykonawcy,
c) Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być spięte w sposób
zapobiegający jej dekompletacji,
d) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę lub przez osobę upowaŜnioną.
4. Opakowanie i oznakowanie ofert:
a) Ofertę naleŜy złoŜyć w zamkniętym opakowaniu w siedzibie ogłaszającego.
Na dzienniku podawczym Wydziału Komunikacji i Transportu Urzędu Miasta Nowego
Sącza, mieszczący się przy ul. Wyspiańskiego 22.
b) Opakowanie powinno być oznaczone w następujący sposób:
„Oferta na usuwanie lub przemieszczanie pojazdów na terenie Miasta Nowego Sącza
pojazdów o d.m.c do 3,5 t.”
IV.
Warunki wymagane od wykonawców:
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
1. Spełniają następujące warunki:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
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b) dysponują wyspecjalizowanym sprzętem umoŜliwiającym usunięcie i przemieszczenie
kaŜdego rodzaju pojazdu o d.m.c. do 3,5 tony w tym pojazdu przewoŜącego materiały
niebezpieczne.
c) zobowiązuję się do realizacji kaŜdego zlecenia usunięcia pojazdu z drogi o dopuszczalnej
masie całkowitej do 3,5 tony w tym pojazdu przewoŜącego materiały niebezpieczne.
d) posiadają zaświadczenie na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy lub licencję na
transport rzeczy, sprzęt transportowy i urządzenia pomocnicze przeznaczone do usuwania
i holowania pojazdów zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie
drogowym (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 125, poz. 874 z późn. zm.) – z wyjątkiem sytuacji
określonej w art. 3 ust. 1 pkt. 2 tej ustawy,
e) posiadają pojazd (pojazdy), którymi realizowana będzie usługa holowania lub
przemieszczania, które spełniają warunki dodatkowe dla pojazdu samochodowego
przeznaczonego do wykonywania czynności na drodze oraz dla innego pojazdu
samochodowego, na który ze względu na bezpieczeństwo ruchu naleŜy zwracać
szczególną uwagę, o których mowa w Rozdziale 9 Działu III rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz
zakresu ich niezbędnego wyposaŜenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz 262 z późn. zm),
f) posiadają aktualną umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej oraz oświadczenie w zakresie jej kontynuacji w
przypadku wyboru przedłoŜonej oferty i podpisania umowy.
V.

Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy, w celu
potwierdzenia spełniania wymaganych warunków, o których mowa w art. 130a
ust. 5b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2005 r., Nr 108, poz. 908 z
późn. zm.)
W celu potwierdzenia spełniania wymaganych warunków wykonawcy obowiązani są
złoŜyć następujące dokumenty:
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.
2. Zaświadczenie na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy lub licencję na
wykonywanie transportu drogowego rzeczy z wyjątkiem sytuacji określonej w art. 3
ust. 1 pkt. 2 tej ustawy.
3. Aktualną umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika oraz
oświadczenie w zakresie jej kontynuacji w przypadku wyboru przedłoŜonej oferty i
podpisania umowy.
4. Kserokopię dowodu rejestracyjnego pojazdu lub pojazdów przystosowanych jako
pojazd pomocy drogowej, jeŜeli oferent nie jest właścicielem tego (tych) pojazdów
równieŜ dokument potwierdzający prawo do dysponowania tym pojazdem
(pojazdami).
5. Wykaz zatrudnionych pracowników realizujących przedmiot konkursu, niezaleŜnie od
formy zatrudnienia.
6. Opinia właściwego miejscowo komendanta powiatowego Policji w zakresie
dotychczasowego przebiegu ewentualnej współpracy jednostki z Policją.
Dokumenty naleŜy składać w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez wykonawcę.
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VI.

Pracownicy zamawiającego uprawnieni do bezpośredniego kontaktowania się z
wykonawcami:
1. Imię i nazwisko: Marek Rafałowicz
2. Stanowisko słuŜbowe: Inspektor
3. Numer telefonu: 18 443-44-87 wew. 23
4. E-mail: mrafalowicz@nowysacz.pl
5. Numer pokoju (w siedzibie ogłaszającego): ul. Wyspiańskiego 22
6. Godziny, w których udzielane są informacje dotyczące przetargu: 10-15
VII. Termin realizacji:
Wymagany termin realizacji – od momentu wskazania przedsiębiorcy przez Prezydenta
Miasta na okres trzech lat.
VIII. Opis kryteriów wyboru oferty oraz ich znaczenie:
1. Kryteria i ich znaczenie wraz ze szczegółowym opisem
Wyłonienie oferty najkorzystniejszej zostanie dokonane w oparciu o kryteria określone w art.
130a ust. 5b ustawy Prawo o ruchu drogowym, według poniŜszego algorytmu.
W = S + L + C + Z + Cu+ OPol.
a) Standard wyposaŜenia i oznakowania pojazdu przeznaczonego do usuwania lub
przemieszczenia pojazdów – S,
b) liczbę i rodzaj pojazdów przystosowanych do usuwania lub przemieszczania pojazdów,
stosownie do wielkości obszaru świadczonych usług – L,
c) deklarowany czas przybycia na miejsce zdarzenia – C,
d) zobowiązanie jednostki do realizacji kaŜdego zlecenia usunięcia pojazdu z drogi – Z,
e) proponowaną cenę usługi – Cu,
f) opinię właściwego miejscowego komendanta powiatowego Policji w zakresie
dotychczasowego przebiegu ewentualnej współpracy jednostki z Policją – OPol.,
KaŜde z powyŜszych kryteriów oceniane będzie w następujący sposób:
 w zakresie standardu wyposaŜenia pojazdu (pojazdów) – S
Pojazd (dy) zgłoszone do realizowania usługi powinny spełniać wymogi o których mowa
w Rozdziale 9 Działu III rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r.
w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposaŜenia (Dz.
U. z 2003 r. Nr 32, poz 262 z późn. zm) ponadto w dowodzie rejestracyjnym powinien mieć
określoną specjalizację/przeznaczenie jako pomoc drogowa.
• JeŜeli spełnia powyŜszy wymóg oferent otrzymuje – 1 pkt
• Brak spełnienia powyŜszego wymogu, oferent otrzymuje – 0 pkt
 w zakresie liczby pojazdów przystosowanych do przemieszczania lub
usuwania pojazdów - L
L = suma punktów przyznanych za wszystkie zgłoszone pojazdy.
• pierwszy pojazd – 0,5 pkt
• drugi pojazd – 0,2 pkt
• za kaŜdy następny pojazd – 0,01 pkt
 w zakresie czasu przybycia - C
• do 15 min. – 1 pkt
• do 30 min. – 0,5 pkt
• do 45 min. – 0,2 pkt
• do 60 min. – 0,01 pkt
 w zakresie zobowiązania jednostki do realizacji kaŜdego zlecenia – Z
• złoŜenie zobowiązania – 1 pkt
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•

brak złoŜenia zobowiązania – 0 pkt
 w zakresie proponowanej ceny usługi - Cu
Cena obejmuje:
• Opłatę za kaŜdy kilometr przebiegu pojazdu uŜytego do transportu (usunięcia lub
przemieszczenia) pojazdu na odcinku: miejsce załadunku – wyznaczony parking Przez
Prezydenta Miasta Nowego Sącza na terenie miasta Nowego Sącza (bez dojazdu).
• Opłata za czynności manipulacyjne tj. załadunek, rozładunek, formalności.
Łączna wartość punktowa kryterium cena stanowi sumę przyznanych dla poszczególnych
wyników składowych (Ok. i Om) wyliczonych w oparciu o poniŜsze formuły.
• Opłata za jeden kilometr przebiegu
Ok = Cn : Ob
Cn – najniŜsza cena ze złoŜonych ofert
Ob. – oferta badana
• Opłata za czynności manipulacyjne
Om = Cn : Ob
Cn – najniŜsza cena ze złoŜonych ofert
Ob. – oferta badana
Kryterium cena
Cu = Ok + Om
 w zakresie opinii właściwego komendanta Policji w przypadku ewentualnej
współpracy jednostki z Policją - OPol.
• Opinia pozytywna – (0,2) pkt
• Opinia negatywna lub brak opinii – 0 pkt
 w zakresie zachowania warunków konkurencji – K
Postępowania w sprawie wyłonienia jednostki w zakresie holowania lub przemieszczania
pojazdów o d.m.c do 3,5 t. na terenie Miasta Nowego Sącza jest jawne i podlega ogłoszeniu
do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miasta Nowego Sącza, tak aby w
postępowaniu mogły wziąć udział wszystkie zainteresowane podmioty.
IX.

Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących warunków konkursu
1. KaŜdy wykonawca, ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści WK
w terminie nie późniejszym niŜ 6 dni przed upływem terminu składania ofert.
2. Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie.
3. Ogłaszający prześle treść wyjaśnienia jednocześnie wszystkim wykonawcom, którym
doręczono warunki konkursu, bez ujawniania źródła zapytania.
4. Ogłaszający nie zamierza zwołać zebranie wykonawców w celu wyjaśnienia
wątpliwości dotyczących WK.
X.
Informacje o terminie, miejscu składania i otwarcia ofert oraz trybie otwarcia i
oceny ofert:
1. Terminy i miejsce otwarcia ofert:
Oferty naleŜy składać w siedzibie ogłaszającego, na dzienniku podawczym Wydziału
Komunikacji i Transportu Urzędu Miasta Nowego Sącza, mieszczącym się przy
ul. Wyspiańskiego 22.
• Termin składania ofert: 04.03.2010 do godz. 10:00
• Termin otwarcia ofert: 04.03.2010 o godz. 10:00
• Oferty złoŜone po terminie będą zwrócone wykonawcy bez otwierania.
2. Tryb otwarcia ofert:
Otwarcie ofert jest jawne.
Po otwarciu ofert ogłaszający poda imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres
(siedzibę) wykonawcy.
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Ocena ofert.
Ogłaszający oceni waŜność ofert pod względem formalnym oraz przyjętych w WK
kryteriów oceny ofert na posiedzeniu niejawnym.
XI.
Tryb zawarcia umowy:
1. Umowa zostanie zawarta z wybranym wykonawcą w terminie nie krótszym niŜ 7 dni
od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jednak nie później niŜ przed
upływem terminu związania ofertą. Zawiadomienie o wyborze oferty określające
termin zawarcia umowy zostanie niezwłocznie doręczone wybranemu wykonawcy.
2. Ogólne warunki umowy – wzór umowy stanowi załącznik do SIWZ Nr 2.
XII. Postanowienia końcowe:
• W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie
przepisy kodeksu cywilnego.
• Ogłaszający zastrzega sobie moŜliwość zamknięcia postępowania konkursowego
bez wybierania którejkolwiek z ofert.
Wykaz załączników:
•
•
•

Załącznik nr 1 formularz ofertowy.
Załącznik nr 2 oświadczenie.
Załącznik nr 3 wzór umowy.

Z UP. PREZYDENTA MIASTA
(-) Jerzy GwiŜdŜ
Zastępca Prezydenta
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Załącznik nr 1

Nazwa, adres, NIP, REGON firmy
(wykonawcy)

OFERTA
(ZAŁOśENIA OFERTOWE)
Nawiązując do ogłoszonego postępowania w sprawie wyłonienie jednostki do usuwania lub
przemieszczania pojazdów na terenie Miasta Nowego Sącza o dopuszczalnej masie całkowitej
(d.m.c.) do 3,5 t, ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza:
1. Oferuję realizację kaŜdego zlecenia usunięcia pojazdu z drogi o dopuszczalnej masie
całkowitej do 3,5 t. w tym pojazdu przewoŜącego materiały niebezpieczne, pojazdem
(pojazdami) spełniającym wymogi określone w Rozdziale 9 Działu III rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych
pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposaŜenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz
262 z późn. zm.), zgodnie z poniŜszym wykazem (w przypadku braku własności
pojazdu (pojazdów) przedkładam dokument potwierdzający prawo do dysponowania
pojazdem (pojazdami):
Lp. Marka Typ
Rodzaj/przeznaczenie Nr rejestracyjny
Forma własności
1.
2.
3.
4.
2. Zatrudniam n/w. pracowników posiadających stosowne uprawnienia i umiejętności
niezbędne do realizacji przedmiotu objętego niniejszym postępowaniem
konkursowym.
Lp. Imię Nazwisko
PESEL
1.
2.
3.
4.
3. Deklaruję czas przybycia na miejsce zdarzenie od momentu wydania dyspozycji
usunięcia (holowania lub przemieszczenia) pojazdu w terminie _ _ _ _ _ _
4. Zobowiązuję się do realizacji kaŜdego zlecenia usunięcia pojazdu z drogi o
dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. w tym pojazdu przewoŜącego materiały
niebezpieczne. _ _ _ _ _(naleŜy wpisać) (TAK lub NIE)
5. Proponuję cenę usługi (kwota brutto zł):
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a) za kaŜdy kilometr przebiegu pojazdu uŜytego do transportu (usunięcia lub
przemieszczenia) pojazdu na odcinku miejsce załadunku – wyznaczony przez
Prezydenta Miasta Nowego Sącza parking na terenie Miasta Nowego Sącza (bez
dojazdu) - _ _ _ _ _ zł
b) za czynności manipulacyjne tj. załadunek, rozładunek, formalności - _

_ _ _ _ zł

5. Oświadczam, Ŝe uznaję się związany ofertą przez okres 70 dni od dnia otwarcia ofert.
6. Ponadto załączam następujące dokumenty:
a. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,
b. Zaświadczenie na wykonywanie krajowego niezarobkowego przewozu drogowego lub
licencję na wykonywanie transportu drogowego rzeczy z wyjątkiem sytuacji określonej w
art. 3 ust. 1 pkt. 2 tej ustawy,
c. Aktualną umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej oraz oświadczenie w zakresie jej kontynuacji w przypadku
wyboru przedłoŜonej oferty i podpisania umowy,
d. Kserokopię dowodu rejestracyjnego pojazdu lub pojazdów przystosowanych jako pojazd
pomocy drogowej, jeŜeli oferent nie jest właścicielem tego (tych) pojazdów równieŜ
dokument potwierdzający prawo do dysponowania tym pojazdem (pojazdami),
e. Wykaz zatrudnionych pracowników realizujących przedmiot konkursu, niezaleŜnie od
formy zatrudnienia,
f. Opinia właściwego miejscowo komendanta powiatowego Policji w zakresie
dotychczasowego przebiegu ewentualnej współpracy jednostki z Policją,
g. Oświadczam, Ŝe zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków konkursu i nie
wnoszę do niej zastrzeŜeń oraz, Ŝe mam konieczne informacje potrzebne do właściwego
wykonania zamówienia (załącznik nr 2 do oferty),
h. Oświadczam, Ŝe zawarty w specyfikacji projekt umowy został zaakceptowany i
zobowiązuję się w przypadku wybrania mojej oferty do zawarcia umowy na
wymienionych w niej warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez
zamawiającego (załącznik nr 2 do oferty).
UWAGA !!!
Dokumenty naleŜy składać w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez wykonawcę.

……………………………………
podpis osoby (osób) uprawnionej
do reprezentacji
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Załącznik nr 2
Nowy Sącz, dnia _ _- _ _- _ _ _ _ r.
……………………………………
Nazwa i adres przedsiębiorcy

Oświadczenie
1. Oświadczam, Ŝe zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków konkursu i nie
wnoszę do niej zastrzeŜeń oraz, Ŝe mam konieczne informacje potrzebne do
właściwego wykonania zamówienia.
2. Oświadczam, Ŝe zawarty w specyfikacji projekt umowy został zaakceptowany i
zobowiązuję się w przypadku wybrania mojej oferty do zawarcia umowy na
wymienionych w niej warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez
zamawiającego.
3. Oświadczam, Ŝe zobowiązuję się kontynuować umowę ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej przez
cały okres trwania umowy.
4. Oświadczam, Ŝe termin związania ofertą wynosi 70 dni od dnia otwarcia ofert.

……………………………………………
Podpis osoby uprawnionej
do składania oświadczeń.
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Załącznik Nr 3 – WKT.341-01/10

WZÓR UMOWY
na świadczenia usług z zakresu usuwania lub przemieszczania
pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony na terenie
miasta Nowego Sącza w tym pojazdów przewoŜących materiały niebezpieczne

zawarta w dniu..............................
pomiędzy Miastem Nowy Sącz z siedzibą, 33-300 Nowym Sączu, Rynek 1
reprezentowanym przez ……………………………………………
zwanym dalej Wyznaczającym
a…………………………………………………………………………………………zarejestrowanym pod …………………………………………………………
reprezentowanym przez : ………………………………………………………
zwanym dalej Przedsiębiorcą.
§1
1. Umowa niniejsza dotyczy współdziałania w zakresie usuwania lub przemieszczania
pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony w przypadkach określonych w
art. 50a ust. 1 oraz art. 130a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o Ruchu
Drogowym (t.j. Dz. U. z 2005, Nr 108, poz. 908, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą oraz
w trybie art. 30 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów
niebezpiecznych. (Dz. U., Nr 199, poz. 1671 z późn. zm.).
2. Tryb działania oraz szczegółowy zakres obowiązków podmiotów uprawnionych do
podejmowania decyzji o usunięciu lub przemieszczeniu pojazdu – zwanych dalej
Podmiotami – oraz Przedsiębiorcy uregulowane są w Ustawie oraz w rozporządzeniu
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 października 2007 r. w sprawie
usuwania pojazdów (Dz. U., Nr 191, poz. 1377 z późn. zm.), zwanym dalej
Rozporządzeniem.
3. Przedsiębiorca zobowiązuje się świadczyć usługę usuwania lub przemieszczania
pojazdów zgodnie z przepisami wymienionymi w ust. 1 i 2 oraz „ZałoŜeniami
ofertowymi”, stanowiącymi integralny składnik umowy.
§2
W zakresie, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy, Przedsiębiorca zobowiązuje się usunąć
lub przemieścić pojazd na wskazane w dyspozycji miejsce.
§3
1. Opłaty za usunięcie lub przemieszczenie pojazdu na terenie Miasta Nowego Sącza,
określa uchwała Rady Miasta Nowego Sącza z dnia ……………………Nr ……………
2. ObciąŜanie opłatami za usunięcie lub przemieszczenie pojazdów na terenie Miasta
Nowego Sącza odbywać się będzie na zasadach określonych w Ustawie oraz
Rozporządzeniu.
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§4
1. W przypadkach określonych w art. 50a ust. 1 oraz art. 130a ust. 1 i 2 ustawy, a takŜe art.
30 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów
niebezpiecznych przedsiębiorca we własnym imieniu będzie wystawiał rachunek
obciąŜający właściciela pojazdu oraz dochodzić od niego zapłaty za usunięcie lub
przemieszczenie pojazdu.
2. Umowa niniejsza nie stanowi podstawy do Ŝądania od Wyznaczającego zapłaty za
rachunki, o których mowa w ust. 1, jeŜeli dochodzenie i egzekucja naleŜności od
właściciela pojazdu okazała się bezskuteczna.
§5
1. Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność cywilnoprawną za stan usuwanego pojazdu od
chwili przejęcia go od Podmiotu do chwili odbioru przez osobę uprawnioną lub przejęcia
przez gminę albo Skarb Państwa w trybie określonym Ustawą.
2. Wyznaczający nie ponosi odpowiedzialności cywilnoprawnej za uszkodzenie lub utratę
usuwanego lub przemieszczanego pojazdu.
§6
1. Niniejsza umowa zaczyna obowiązywać z chwilą wyznaczenia Przedsiębiorcy przez
Prezydenta Miasta w formie zarządzenia i zostaje zawarta na okres trzech lat.
2. Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo kontrolowania przebiegu współpracy między
Przedsiębiorcą a Podmiotami, a Przedsiębiorca zobowiązuje się umoŜliwić tę kontrolę i
udzielić wszelkich informacji związanych z wykonywaną w ramach niniejszej umowy
usługą.
3. Prezydent Miasta cofnie wyznaczenie Przedsiębiorcy w przypadku:
a) zmiany przepisów regulujących przedmiot niniejszej umowy,
b) naruszenie przez Przedsiębiorcę zasad współpracy określonych umową,
c) negatywnej oceny świadczonych usług.
4. Cofnięcie wyznaczenia oznacza rozwiązanie umowy i będzie poprzedzone miesięcznym
okresem wypowiedzenia.
5. Przedsiębiorca moŜe rozwiązać umowę z zachowaniem 3-miesięcznego okresu
wypowiedzenia.

1.
2.

§7
Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaŜności.
Do kwestii nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym (t.j.
Dz. U. z 2005, Nr 108, poz. 908, z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 października 2007 r. w sprawie usuwania
pojazdów (Dz. U., Nr 191, poz. 1377 z późn. zm.).

§8
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym
egzemplarzu dla kaŜdej ze stron.

…………………………
Przedsiębiorca
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…………………………
Wyznaczający
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