
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 
 
 

na zadanie: 
 
 
Usuwanie pojazdów z drogi i umieszczenie usuniętego pojazdu na parkingu strzeŜonym 
oraz prowadzenie całodobowego parkingu strzeŜonego do parkowania usuwanych 
pojazdów. 
 
 
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r., Nr 108, poz. 
908 z późn. zm.) w art. 130a, ust. 5a — 5d określa warunki, w oparciu o które następuje 
wybór najkorzystniejszej oferty i wyznaczenie jednostki usuwającej pojazd oraz prowadzącej 
parking strzeŜony, na którym umieszcza się pojazd. Wyznaczenie następuje na czas 
określony, nie dłuŜszy niŜ 3 lata. Starosta moŜe wyznaczyć więcej niŜ jedną jednostkę. 
Wysokość opłat za usunięcie pojazdu oraz za jego parkowanie na parkingu strzeŜonym ustala 
Rada Miejska w drodze uchwały. 
 
 
Prezydent Miasta Radomia zaprasza do składania ofert w ramach postępowania 
prowadzonego na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo 
o ruchu drogowym ( Dz. U. Nr 108, poz. 908 ze zm.) dotyczącego wyznaczania jednostki 
do: 
 
Usuwania pojazdów z drogi w trybie art. 50a i 130a z terenu miasta Radomia 
i umieszczenia usuniętego pojazdu na parkingu strzeŜonym oraz prowadzenia 
całodobowego parkingu strzeŜonego. 
 
 
I. OFERTA DOTYCZ ĄCA USUWANIA POJAZDÓW Z DRÓG W GRANICACH 
ADMINISTRACYJNYCH MIASTA RADOMIA I UMIESZCZENIA USU NIĘTEGO 
POJAZDU NA PARKINGU STRZE śONYM ORAZ PROWADZENIA PARKINGU 
STRZEśONEGO, POWINNA ZAWIERA Ć: 
 
 

1. Pełną nazwę i dokładny adres oferenta. 
2. Kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP). 
3. Kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON). 
4. Kserokopię zaświadczenia określającego prowadzenie zarejestrowanej działalności 

w zakresie holowania pojazdów, świadczenia usług parkingowych, bądź kserokopię 
odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. 

5. Standard wyposaŜenia i oznakowania pojazdu przeznaczonego do usuwania 
lub przemieszczania pojazdów. 

6. Liczbę i rodzaj pojazdów przystosowanych do usuwania lub przemieszczania 
pojazdów oraz kserokopie dokumentów potwierdzających własność lub inną formę 
władania pojazdami, które będą uŜywane do usuwania pojazdów wskazanych 
przez policję lub inne uprawnione słuŜby (np. kserokopie dowodów rejestracyjnych, 
umowy leasingu, umowa uŜytkowania i inne.).  



7. Deklarację jednostki, dotyczącą czasu przybycia na miejsce zdarzenia, licząc 
od momentu zgłoszenia zlecenia ( określić minimalny i maksymalny czas przybycia 
na miejsce zdarzenia ( w zaleŜności od odległości). 

8. Oświadczenie o zobowiązaniu jednostki do realizacji kaŜdego zlecenia usunięcia 
pojazdu z drogi wg wzoru określonego w załączniku Nr 1. 

9. Proponowaną cenę usługi wg wzoru określonego w załączniku Nr 2. 
10. Tytuł prawny do dysponowania na terenie miasta Radomia odpowiednio utwardzonym 

placem z moŜliwością wyznaczenia miejsc do parkowania wszystkich rodzajów 
pojazdów z określeniem: 
a) standardu wyposaŜenia parkingu strzeŜonego, a zwłaszcza rodzaj ogrodzenia, 

oświetlenie i monitoring, 
b) liczby miejsc do parkowania pojazdów (min. 100 miejsc), 
c) proponowanego rodzaju zabezpieczenia pojazdów, 
d) d)warunków utrzymania pojazdów, a zwłaszcza pojazdów z uszkodzeniami 

powypadkowymi, 
e) miejsce połoŜenia parkingu. 

11. Oświadczenie jednostki do realizacji kaŜdego zlecenia umieszczenia pojazdu 
na parkingu strzeŜonym wg wzoru określonego w załączniku Nr 3. 

12. Opinię Komendanta Miejskiego Policji w Radomiu w zakresie dotychczasowego 
przebiegu ewentualnej współpracy jednostki z Policją. 

13. Proponowaną cenę usługi wg wzoru określonego w załączniku Nr 4. 
 
 
II. INFORMACJE OGÓLNE  
 
 

1. Ofertę naleŜy przygotować w oparciu o specyfikację wymienioną w I części 
ogłoszenia. 

2. Oferta powinna znajdować się w zamkniętej zapieczętowanej kopercie z napisem 
„HOLOWANIE I PARKOWANIE POJAZDÓW 2010” . 

3. Do udzielania informacji i konsultowania się z Oferentami upowaŜnione są osoby: 
- Dyrektor Wydziału Infrastruktury – ElŜbieta Fiołna-Bulira tel. (48) 3620829 , w dni 
robocze od godz. 8.00 do 15.00, 
- Kierownik Referatu w Wydziale Infrastruktury – Wojciech Baran tel. (48) 3620312, 
w dni robocze od godz. 8.00 do 15.00. 
- Inspektor w Wydziale Infrastruktury – Leonard Wierzbicki tel. (48) 3620461, w dni 
robocze od godz. 8.00 do 15.00. 

4. Ofertę naleŜy złoŜyć w Sekretariacie Wydziału Infrastruktury pok. 309, III pi ętro 
Urzędu    Miejskiego w Radomiu, ul. Kilińskiego 30 lub przesłać pocztą na adres jak 
wyŜej. 

5. Termin składania ofert: 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia (liczy się data wpływu 
do sekretariatu Wydziału Infrastruktury). 

6. Wszystkie oferty otrzymane przez Ogłaszającego po terminie określonym w pkt.4 
zostaną zwrócone bez otwierania. 

7. Oferta musi być wypełniona w języku polskim. 
8. Oferta z załącznikami wymaga podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy 

w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami 
ustawowymi i przepisami prawa. 

9. Wszystkie strony oferty oraz wszelkie miejsca, w których Oferent naniósł zmiany 
powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 



10. Strony oferty powinny być ponumerowane. Załączniki do oferty stanowią jej 
integralną część i powinny być czytelnie oznaczone. 

 
 
III. INFORMACJE OGŁASZAJ ĄCEGO 
 
 

1. Otwarcie ofert nastąpi w ciągu 5 dni od dnia upływu terminu składania ofert 
w siedzibie Ogłaszającego - bez udziału składających oferty. 

2. Ogłaszający wyznaczy podmiot lub podmioty, których oferta odpowiada zasadom 
określonym w I części zaproszenia, tj. wyznaczy jednostkę lub jednostki usuwające 
pojazd oraz prowadzące parking strzeŜony, na którym umieszcza się usunięty pojazd, 
poprzez wybór najkorzystniejszej oferty z uwzględnieniem warunków określonych w 
art. 130a ust. 5b i 5d w/w ustawy. 

3. Prezydent moŜe wyznaczyć do świadczenia usługi więcej niŜ jedną jednostkę. 
Wyznaczenie nastąpi na czas określony, nie dłuŜszy niŜ 3 lata. 

4. Ogłoszenie w sprawie wyznaczenia jednostek umieszczone zostanie na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomiu oraz opublikowane na stronie 
internetowej  Urzędu Miejskiego w Radomiu: www.bip.radom.pl, zakładka: 
ogłoszenia, komunikaty. 

5. 5.Zamawiający nie dopuszcza, aby oferenci składali oferty tylko na usuwanie 
pojazdów lub tylko na prowadzenie parkingu. 

6. Podmioty mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia, jeśli przedstawią 
umowę regulującą zasady ich współpracy i upowaŜnią jednego z członków 
konsorcjum do złoŜenia oferty w ich imieniu. 

7. Podmiot świadczący usługi we własnym zakresie będzie dochodził swoich naleŜności 
od właściciela pojazdu. 

8. Wyznaczenie podmiotu nie stanowi podstawy do Ŝądania od Prezydenta Miasta 
Radomia zapłaty za wykonane i nie zapłacone przez właścicieli pojazdów usługi. 

9. Cenę oferty naleŜy określić w wysokości netto i brutto za poszczególną usługę. 
10. W dniu ogłoszenia konkursu obowiązuje uchwała Nr 213 Rady Miejskiej w Radomiu 

z dnia 07 lipca 2003 r. w sprawie ustalenia maksymalnych stawek opłat za usuwanie 
pojazdów z dróg i ich parkowanie na parkingu strzeŜonym wyznaczonym 
przez Prezydenta Miasta Radomia. 

11. Przedsiębiorca zobowiązuje się przemieścić na własny koszt pojazdy pozostające 
na parkingach strzeŜonych dotychczas funkcjonujących na prowadzony przez siebie 
parking. 

 
 
IV. TRYB OCENY ZŁO śONYCH OFERT  
 
 

1. Ocena złoŜonych ofert zostanie dokonana komisyjnie przez osoby wyznaczone 
przez Prezydenta Miasta Radomia spośród pracowników Urzędu Miejskiego. 

2. Przy ocenie oferty dotyczącej wyboru jednostki do usuwania pojazdów z drogi 
i prowadzenia parkingu strzeŜonego będą brane pod uwagę kryteria wymienione 
w punkcie I. 

3. W trakcie postępowania Komisja moŜe Ŝądać od oferenta dodatkowych wyjaśnień, 
dotyczących złoŜonej oferty oraz zapoznać się na miejscu u oferenta ze sprzętem 



przeznaczonym do usuwania pojazdów oraz terenem przeznaczonym na parking 
strzeŜony. 

4. Komisja sporządzi protokół, w którym wskaŜe oferty spełniające postawione warunki 
oraz dokona wyboru oferenta. 

 
 
 
 

PREZYDENT MIASTA 
 
        (-) Andrzej Kosztowniak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki do pobrania: 
Załącznik nr 1 - oświadczenie zobowiązanie do realizacji kaŜdego zlecenia o usunięciu 
lub przemieszczeniu pojazdu z drogi na koszt właściciela 
Załącznik nr 2 - proponowane ceny usługi za usuwanie pojazdów z drogi 
Załącznik nr 3 - oświadczenie umieszczenie pojazdu na parkingu strzeŜonym 
Załącznik nr 4 - proponowane ceny usługi za umieszczenie pojazdów na parkingu strzeŜonym 
Załącznik nr 5 - uchwała Nr 213 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 07 lipca 2003 r. w sprawie 
ustalenia maksymalnych stawek opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich parkowanie 
na parkingu strzeŜonym wyznaczonym przez Prezydenta Miasta Radomia. 
Załącznik nr 6 - wzór umowy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  ZAŁĄCZNIK nr 1 

 
 

………………………………………………….. 
(miejscowość, data) 

 
 
…………………………………………………. 
                     (nazwa jednostki) 
 
………………………………………………… 
                            (adres) 
 
………………………………………………… 
                            (NIP) 
 
………………………………………………... 
                         (REGON) 
 
Tel. ……………………………. Fax. …………………………. 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 
………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………….. 
                                   (Nazwa jednostki i adres) 
 
 
zobowiązuję się do realizacji kaŜdego zlecenia wydanego przez Policję i inne podmioty 
uprawnione do podejmowania decyzji o usunięciu lub przemieszczeniu pojazdu z drogi 
na koszt właściciela na parking strzeŜony wyznaczony przez Prezydenta Miasta Radomia. 
 
Usługi świadczone będą całodobowo i codziennie. 
 
 
 
 
 
                        ……………………………………………………….. 
                                      podpis osoby (osób) upowaŜnionych 
 
 
 
 
 



  ZAŁĄCZNIK nr 2 
 

   ………………………………………………… 
       (miejscowość, data) 

 
……………………………………… 
              Nazwa jednostki  
 
……………………………………... 
                      Adres 
 
……………………………………… 
                REGON, NIP 
 
Proponowane ceny usługi za usuwanie pojazdów z drogi w przypadkach określonych             
w art. 50a i 130a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym 
(Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.) 
 

Czynności do 
wykonania 

Pojazd 
jednośladowy 

i pojazd 
trójkołowy 

Pojazd 
osobowy 

Pojazd 
cięŜarowy 

do 
3,5 t dmc 

Pojazd 
cięŜarowy 

od 
3,5 do 7,5 t 

dmc 

Pojazd 
cięŜarowy 

od 7,5 do 16 
t dmc 

Pojazd 
cięŜarowy 
powyŜej 
16 t dmc 

Autobus 

Dojazd do 
pojazdu 
(zł/km) 

       

Holowanie lub 
przewóz 
pojazdu 
(zł/km) 

       

Przygotowanie 
do 
holowania lub 
załadunek 
rozładunek 
pojazdu 
(zł) 

       

Praca dźwigu 
(zł/rbg) 

       

Prace 
dodatkowe 
w tym 
wyciąganie              
z poza terenu 
jezdni itp. 
(zł/rbg) 

       

 
Uwaga: dmc oznacza dopuszczalną masę całkowitą pojazdu. 
1. za wykonanie usługi w godzinach 22.00 - 6.00 oraz dni ustawowo wolne od pracy wysokość opłat 
wymienionych wyŜej zwiększa się o ….……… % 

………………………………………………………… 
 
 
 
 

     podpis osoby (osób) upowaŜnionych 



      ZAŁĄCZNIK nr 3 
 

…………………………………………………… 
(miejscowość, data) 

 
 
………………………………………… 
              (nazwa jednostki) 
 
………………………………………… 
                    (adres) 
 
……………………………………….. 
                 (REGON) 
 
………………………………………. 
                    (NIP) 
 
Tel. ………………….. Fax. …………………… 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

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

(nazwa jednostki i adres) 
 

zobowiązuję się do realizacji kaŜdego zlecenia umieszczenia pojazdu na parkingu strzeŜonym 
wydanego przez policję i inne podmioty uprawnione do podejmowania decyzji o usunięciu 
lub przemieszczeniu pojazdu z drogi na parking strzeŜony wyznaczony przez Prezydenta 
Miasta Radomia. 
Parking jest przystosowany/ nie jest przystosowany* do parkowania pojazdów przewoŜących 
towary niebezpieczne, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych                      
i Administracji z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie parkingów, na które są usuwane pojazd 
przewoŜące towary niebezpieczne (Dz. U. Nr 161, poz. 1567). 
Usługi świadczone będą całodobowo i codziennie. 
 
 
 
 

…………………………………………………………. 
podpis osoby (osób) upowaŜnionych 

 
 

• - niepotrzebne skreślić 



  ZAŁĄCZNIK nr 4 
 
 

………………………………………………. 
(miejscowość, data) 

 
 
………………………………………. 
               Nazwa jednostki 
 
……………………………………… 
                       Adres 
 
…………………………………….. 
              NIP, REGON 
 
 
 
 
Proponowane ceny usługi za umieszczenie pojazdów na parkingu strzeŜonym                     
dla pojazdów usuniętych z drogi w przypadkach określonych w art. 50a i 130a ustawy 
z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 
ze zm.) 
 
 

Czynności do 
wykonania 

Pojazd 
jednośladowy 

i pojazd 
trójkołowy 

Pojazd 
osobowy 

Pojazd 
cięŜarowy 

do 
3,5 t dmc 

Pojazd 
cięŜarowy 

od 
3,5 do 7,5 t 

dmc 

Pojazd 
cięŜarowy 

od 7,5 do 16 
t dmc 

Pojazd 
cięŜarowy 
powyŜej 16 

t dmc 

Autobus 

Parkowanie 
pojazdu za 
kaŜdą 
rozpoczętą 
dobę 
(zł) 

       

 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………………………. 
                                             podpis osoby (osób) upowaŜnionych 
 
 
 
 
 

 



ZAŁĄCZNIK nr 5 
 
Nr druku 199 

UCHWAŁA NR 213/2003 
RADY MIEJSKIEJ w RADOMIU 

z dnia 7.07.2003r. 
 

w sprawie ustalenia maksymalnych stawek opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich 
parkowanie na parkingu strzeŜonym wyznaczonym przez Prezydenta Miasta Radomia 

 
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (j.t Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. )w związku z art. 130a ust. 6 
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t Dz.U. Ŝ 2003 r. Nr 58              
poz. 515.), Rada Miejska w Radomiu uchwała co następuje: 
 

§ 1 
 
1. Ustała się maksymalne stawki opłat za czynności związane z usuwaniem pojazdów z dróg 

przebiegających na obszarze miasta Radomia i za ich parkowanie na parkingach 
strzeŜonych wyznaczonych przez Prezydenta miasta Radomia zgodnie z załącznikiem             
do niniejszej uchwały. 

2. Określone w załączniku maksymalne stawki opłat zawierają podatek od towarów i usług 
(VAT) i ulegają podwyŜszeniu o 20% za pracę w godzinach nocnych, tj. pomiędzy           
godz. 2200-600 oraz w niedziele i święta. 

3. Opłata za parkowanie liczona jest za kaŜdą rozpoczętą dobę parkowania pojazdu                   
na parkingu strzeŜonym. 

 
§ 2 

 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi miasta Radomia. 
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 
 
 
Załącznik 
 
Maksymalne stawki opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich parkowanie na parkingu 
strzeŜonym. 
 
 
WNIOSKODAWCA: 
 
PREZYDENT  MIASTA  RADOMIA                                  V-ce  PRZEWODNICZĄCY 
              Podpis nieczytelny                                                            RADY MIEJSKIEJ 
ZDZISŁAW  MARCINKOWSKI                                                  Podpis nieczytelny 
                                                                                                          Tadeusz Pyrcioch 
 



     Załącznik   
 
Cennik opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich parkowanie na parkingu strzeŜonym 
 
 

Czynności do 
wykonania 

Pojazd 
jednośladowy 

i pojazd 
trójkołowy 

Pojazd 
osobowy 

Pojazd 
cięŜarowy 

do 
3,5 t dmc 

Pojazd 
cięŜarowy 

od 
3,5 do 7,5 t 

dmc 

Pojazd 
cięŜarowy 

od 7,5 do 16 
t dmc 

Pojazd 
cięŜarowy 
powyŜej 
16 t dmc 

Autobus 

Dojazd do 
pojazdu 
(zł/km) 

2,5 2,5 2,5 3,5 5 6 5 

Holowanie lub 
przewóz 
pojazdu 
(zł/km) 

2,5 3,0 3,5 4,5 7 8 7 

Przygotowanie 
do 
holowania lub 
załadunek 
rozładunek 
pojazdu 
(zł) 

20 50 70 80 100 150 100 

Praca dźwigu 
(zł/rbg) 

- 60 80 100 130 150 130 

Prace 
dodatkowe 
w tym 
wyciąganie              
z poza terenu 
jezdni itp. 
(zł/rbg) 

20 30 50 70 100 150 100 

Parkowanie 
pojazdu za 
kaŜdą 
rozpoczętą 
dobę 
(zł) 

5 8 10 12 17 20 20 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZAŁĄCZNIK nr 6 
 
 
 

UMOWA Nr  
 

 
o świadczenie usług z zakresu usuwania i parkowania pojazdów na terenie 

Gminy Miasta Radomia 
 
W dniu …………….……… w Radomiu Pomiędzy Gminą Miasta Radomia reprezentowaną 
przez Prezydenta Miasta Radomia Andrzeja Kosztowniaka, 
 
zwanym dalej Zamawiającym, a 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
zwanym dalej „Przedsiębiorcą” 
została zawarta umowa następującej treści: 
 

§ 1 
Niniejsza umowa dotyczy usuwania i parkowania pojazdów na parkingach strzeŜonych w 
przypadkach określonych w art. 50a i 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu 
drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2005r., Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą, 
w trybie określonym w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
16 października 2007 r. w sprawie usuwania pojazdów (Dz.U. z 2007r. Nr 191 poz. 1377) 
 

§ 2 
1. Przedsiębiorca zobowiązuje się do świadczenia usług z zakresu usuwania pojazdów 

z terenu Gminy Miasta Radomia oraz do parkowania pojazdów na parkingu strzeŜonym. 
2. Tryb współdziałania i zakres obowiązków Przedsiębiorcy, oraz podmiotów uprawnionych 
do podejmowania decyzji o usunięciu pojazdu, uregulowane są w Ustawie i Rozporządzeniu 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 października 2007 r. w sprawie 
usuwania pojazdów (Dz.U. z 2007r. Nr 191 poz. 1377) 
 

§ 3 
1. Opłaty za usuwanie i przechowywanie pojazdów naliczane będą przez Przedsiębiorcę wg 

następujących stawek brutto: 
 
 
 

Czynności do 
wykonania 

Pojazd 
jednośladowy 

i pojazd 
trójkołowy 

Pojazd 
osobowy 

Pojazd 
cięŜarowy 

do 
3,5 t dmc 

Pojazd 
cięŜarowy 

od 
3,5 do 7,5 t 

dmc 

Pojazd 
cięŜarowy 

od 7,5 do 16 
t dmc 

Pojazd 
cięŜarowy 
powyŜej 
16 t dmc 

Autobus 

Dojazd do 
pojazdu 
(zł/km) 

       

Holowanie lub 
przewóz 
pojazdu 
(zł/km) 

       



Przygotowanie 
do 
holowania lub 
załadunek 
rozładunek 
pojazdu 
(zł) 

       

Praca dźwigu 
(zł/rbg) 

       

Prace 
dodatkowe 
w tym 
wyciąganie             
z poza terenu 
jezdni itp. 
(zł/rbg) 

       

Parkowanie 
pojazdu za 
kaŜdą 
rozpoczętą 
dobę 
(zł) 

       

 
 
2. ObciąŜanie opłatami za usuwanie oraz przechowywanie pojazdów na parkingu 

strzeŜonym oraz tryb postępowania z pojazdami nieodebranymi przez osoby uprawnione 
odbywać się będzie na zasadach określonych w ustawie oraz rozporządzeniu. 

 
§4 

1. Przedsiębiorca zobowiązuje się do wykonywania usługi usuwania i przechowywania 
pojazdów przy pomocy środków własnych. W przypadku braku moŜliwości wykonania 
usług przy pomocy środków własnych i zleceniu wykonania ich podwykonawcom 
przedsiębiorca będzie odpowiadał za ich działania i zaniechania jak za swoje własne. 

 
§ 5 

1. Przedsiębiorca zobowiązuje się do ponoszenia pełnej odpowiedzialności za naleŜyte 
świadczenie usług objętych niniejszą umową oraz za ewentualne szkody powstałe 
w pojazdach z przyczyn leŜących po stronie przedsiębiorcy. 

 
§ 6 

Niniejsza umowa nie stanowi podstawy do wystąpienia przez przedsiębiorcę z roszczeniami 
prawnymi wobec Gminy Miasta Radomia jeŜeli dochodzenie i egzekucja naleŜności                  
od właścicieli pojazdów okaŜe się bezskuteczna. 
 

§ 7 
Przedsiębiorca zobowiązuje się świadczyć usługi usuwania i przechowywania pojazdów 
zgodnie z niniejszą umową i warunkami zaproponowanymi w ofercie oraz oświadcza,                 
Ŝe spełnia wymagania konieczne dla przedsiębiorców ubiegających się o świadczenie usług 
usuwania i parkowania pojazdów na terenie Gminy Miasta Radomia. 
 
 
 
 



§ 8 
Zamawiający zastrzega sobie prawo kontrolowania wykonywania postanowień niniejszej 
umowy przez przedsiębiorcę, a przedsiębiorca zobowiązuje się umoŜliwi ć kontrolę i udzielić 
wszelkich informacji związanych z wykonywaniem usług objętych niniejszą umową. 
 

§ 9 
1. Zamawiający oraz przedsiębiorca mogą rozwiązać niniejszą umowę w formie pisemnego 

wypowiedzenia z zachowaniem trzymiesięcznego terminu wypowiedzenia. 
2. Zamawiający ma prawo rozwiązania umowy z jednomiesięcznym terminem 

wypowiedzenia w przypadku: 
a)zmiany przepisów regulujących przedmiot niniejszej umowy, 
b)raŜącego naruszenia przez przedsiębiorcę lub osoby, za które ponosi 
odpowiedzialność postanowień niniejszej umowy, 
c)raŜąco negatywnej oceny świadczonych przez przedsiębiorcę usług. 

 
§ 10 

Umowa zostaje zawarta na okres od dnia podpisania do ………………………………. 
 

§ 11 
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy ustawy z dnia 
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny 
 

§ 12 
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
niewaŜności. 
 

§ 13 
Wszelkie spory wynikłe ze stosowania niniejszej umowy strony będą rozstrzygać polubownie, 
a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia, sprawy sporne rozstrzygał będzie sąd 
miejscowo i rzeczowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 14 
Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla kaŜdej 
ze stron. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZAMAWIAJ ĄCY:                                                              PRZEDSIĘBIORCA: 
 
 
 


