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Załącznik Nr 2 do Rozeznania cenowego – 

zaproszenia do złożenia oferty 

(BZP.272.2.21.2017) 

 

- projekt – 

 

UMOWA Nr … / 2017 

 

zawarta w dniu ………  2017 r. pomiędzy Powiatem Jeleniogórskim – Starostwem Powiatowym 

z siedzibą przy ul. Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia Góra, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, 

posiadającym NIP 611-250-35-48, REGON 230821492, reprezentowanym przez: 

1. Annę Konieczyńską   – Starostę Jeleniogórskiego 

2. Pawła Kwiatkowskiego   – Wicestarostę Jeleniogórskiego 

przy kontrasygnacie Marii Wołodźko – Głównej Księgowej Starostwa Powiatowego  

a ……………………………………… z siedzibą: ……………………………, zamieszkałym (jeśli 

dotyczy), zwanym dalej WYKONAWCĄ, posiadającym KRS (jeśli dotyczy), PESEL (jeśli 

dotyczy), NIP ………………, REGON ………………, reprezentowanym przez: 

1. …………………      – ……………………………, 

2. …………………      – ……………………………. 

 

Strony wspólnie ustalają, co następuje: 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie rozeznania cenowego o wartości 

nieprzekraczającej równowartości kwoty 10.000 euro – na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), a także 

zgodnie z § 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 

30/2015 Starosty Jeleniogórskiego z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu 

udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30.000 euro (z późn. zm.), ZAMAWIAJĄCY zleca  a WYKONAWCA 

przyjmuje do realizacji zamówienie pn.: „Świadczenie usługi oceny stanu technicznego oraz 

szacowania wartości pojazdów usuniętych z dróg na terenie Powiatu Jeleniogórskiego 

w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym”. 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi polegającej na sporządzaniu oceny stanu 

technicznego oraz szacowaniu wartości pojazdów usuniętych z dróg na terenie Powiatu 

Jeleniogórskiego w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 

(Dz. U. z 2017 r., poz. 128 z późn. zm.).  

2. WYKONAWCA oświadcza, że posiada  uprawnienia biegłego skarbowego zgodne z ustawą 

z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r. poz. 

599 z późn. zm.). 

3. WYKONAWCA oświadcza, że posiada wiedzę i kwalifikacje niezbędne do oceny stanu 

technicznego i szacowania wartości pojazdów oraz, że spełnia wymagania określone w art. 79a 

ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 128 z późn. 

zm.). 

4. WYKONAWCA dokona oceny stanu technicznego oraz wyceny pojazdu, w ciągu 7 dni licząc 

od dnia otrzymania od Zamawiającego zlecenia. Zlecenie będzie przekazywane w sposób 

ustalony między stornami (drogą elektroniczną, faksem lub pisemnie). 
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5. Dokładny adres miejsca wykonania danego zlecenia, tj. miejsce przechowywania pojazdu 

podlegającego ocenie i wycenie (parking na terenie miasta Jeleniej Góry) będzie każdorazowo 

wskazywany w zleceniu. 

6. WYKONAWCA sporządza osobno dla każdego pojazdu pisemny dokument oceny stanu 

technicznego pojazdu oraz oszacowania (wyceny) jego wartości, zawierający co najmniej: 

a) dane identyfikacyjne pojazdu (w tym co najmniej: rodzaj pojazdu, markę, model i typ,  
nr identyfikacyjny VIN, rok produkcji, podstawowe parametry silnika tj. rodzaj 
zasilania, pojemność i moc) ; 

b) ocenę stanu technicznego pojazdu; 
c) aktualną dokumentację fotograficzną pojazdu (tj. minimum osiem zdjęć fotograficznych 

w wymiarach: 9 x 13 cm z widoczną datą wykonania zdjęć - obrazujących badany obiekt 
z zewnątrz i wewnątrz oraz wybity nr VIN i tabliczkę znamionową); 

d) wycenę pojazdu. 
7. Dokument, o którym mowa w ust. 6, WYKONAWCA dostarcza ZAMAWIAJĄCEMU 

w terminie przewidzianym na dokonanie oceny i wyceny pojazdu, o którym mowa w ust. 4.   

  

§ 2 

Ustala się termin obowiązywania umowy: 24 miesiące od dnia podpisania.  

§ 3 

1. Za wykonywanie przedmiotu umowy strony ustalają stałe ceny jednostkowe w wysokości: 

 

Lp. Przedmiot usługi 
Cena jednostkowa brutto  

(zł) 

1.  Ocena i wycena roweru lub motoroweru  

2. Ocena i wycena motocyklu  

3. Ocena i wycena pojazdu o DMC do 3,5 t  

4. Ocena i wycena pojazdu o DMC powyżej 3,5 t do 7,5 t  

5. Ocena i wycena pojazdu o DMC powyżej 7,5 t do 16 t  

6. Ocena i wycena pojazdu o DMC powyżej 16 t  

 

2. Ceny jednostkowe oferowane przez WYKONAWCĘ nie zostaną zwiększone przez cały okres, 

na jaki umowa została zawarta. 

3. Płatność za usługę, o której mowa w § 1 umowy ustala się zgodnie z cennikiem usług ujętych 

w § 3 ust. 1  niniejszej umowy.  

4. Płatność wynagrodzenia każdorazowo dotyczyć będzie danego zlecenia (lub grupy zleceń) – 

zleconego na zasadach określonych w § 1 ust. 4 - 7, po wykonaniu go i przekazaniu 

ZAMAWIAJĄCEMU pisemnego dokumentu oceny i wyceny oraz faktury VAT/rachunku. 

5. Wynagrodzenie za daną fakturę VAT/rachunek będzie płatne w formie przelewu z rachunku 

ZAMAWIAJĄCEGO na rachunek WYKONAWCY ………………………………(należy podać nr 

rachunku), w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury VAT/rachunku przez 

ZAMAWIAJĄCEGO. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku 

ZAMAWIAJĄCEGO.  

6. WYKONAWCA wystawi fakturę VAT/rachunek na: Powiat Jeleniogórski, ul. Kochanowskiego 

10, 58-500 Jelenia Góra, NIP: 611-250-35-48. 

 

§ 4 

1. Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia ze strony WYKONAWCY jest 
……………………………………………… – Rzeczoznawca. 
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2. Osobą uprawnioną przez ZAMAWIAJĄCEGO do nadzorowania należytego wykonania 
przedmiotu umowy jest ……………………………………. w Wydziale Komunikacji 
Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze. 

3. Strony zobowiązują się do wzajemnego i niezwłocznego powiadamiania się na piśmie 
o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu wzajemnych zobowiązań w trakcie wykonywania 
poszczególnych zleceń. 

 

§ 5 

1. Strony ustalają odpowiedzialność za nienależyte wykonanie umowy na zasadzie kar umownych: 

1) w razie zwłoki w wykonaniu zlecenia WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę 

umowną w wysokości 10% wartości brutto danego zlecenia za każdy dzień zwłoki.  

2) W przypadku, jeżeli szkoda powstała na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania 

prac będzie wyższa niż zastrzeżona kara umowna, ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje 

odszkodowanie uzupełniające na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 

3) WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 2.000,00 

(słownie: dwa tysiące złotych 00/100) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących 

po stronie WYKONAWCY. 

4) ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY ustawowe odsetki za zwłokę za każdy dzień 

opóźnienia w zapłacie faktury VAT lub rachunek. 

2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar 

umownych. 

3. Strony uzgadniają, że ZAMAWIAJĄCY ma prawo potrącania kar umownych z należnego 

WYKONAWCY wynagrodzenia.  

4. Strony uzgadniają, że w przypadku wystawienia wezwania do zapłaty kar umownych, termin 

płatności będzie nie dłuższy niż 14 dni licząc od dnia otrzymania wezwania do zapłaty kar 

umownych. 

 

§ 6 

Wszelkie zmiany treści zawartej umowy lub jej uzupełnienia wymagają formy pisemnej w postaci 

aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności. 

 

§ 7 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

§ 8 

Wszelkie spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy strony będą się starały rozstrzygnąć na 
drodze polubownej. W sytuacji nieosiągnięcia porozumienia na drodze polubownej, spory będą 
rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO. 
 

§9 

Umowę sporządza się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach na prawach oryginału – w tym 

trzy egzemplarze dla ZAMAWIAJĄCEGO, jeden egzemplarz dla WYKONAWCY. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY              WYKONAWCA 

        


