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UMOWA 
  
zawarta w dniu 18 maja 2022 r.  w Kielcach pomiędzy:  
 
Nabywcą: Powiat Kielecki, ul. Wrzosowa 44, 25 – 211 Kielce,  NIP: 9591645790,  
REGON: 291009372, 
Odbiorcą: Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25 – 211 Kielce 
reprezentowanym przez: 
Mirosława Gębskiego – Starostę Kieleckiego 
Cezarego Majchra – Członka Zarządu Powiatu 
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Anny Moskwy 
zwanym dalej „Zamawiającym” 
a  
Sylwestrem Kołomańskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Sylwester Kołomański 
P.U.H. HOL-PARK z siedzibą w Podgórzu 39, 26-010 Bodzentyn, wpisaną do Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP: 6571001272,  
REGON: 291069606,  
reprezentacja osobista 
zwanym dalej „Wykonawcą” 
została zawarta umowa następującej treści: 
  
Przedmiot zamówienia płatny: 
-  z działu 750,  rozdziału 75095,  paragrafu 4300 do kwoty w wysokości: 100 000 zł brutto 
-  z działu 900,  rozdziału 90019,  paragrafu 4300 do kwoty w wysokości: 10 000 zł brutto 
 
Wartość usługi poniżej 130 000 złotych netto – bez stosowania ustawy Prawo zamówień 
publicznych. Wykonawcę wyłoniono w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych w 
Starostwie Powiatowym w Kielcach z dnia 20 stycznia 2021 roku. Podstawę zawarcia niniejszej 
umowy stanowi     art. 130a ust. 5f ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. 
Dz. U. z 2021 r.     poz. 450 z późn. zm.),  zwanej dalej „ustawą P.r.d” oraz art. 24a ustawy z dnia 14 
grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021  r. poz. 779 z późn. zm.). 

 
 

§ 1 
1. Wykonawca zobowiązuje się do: 
a) świadczenia usług polegających na usuwaniu i przechowywaniu pojazdów usuniętych z dróg 
publicznych przebiegających przez Powiat Kielecki, na podstawie ustawy P.r.d. oraz prowadzenia 
dla usuniętych pojazdów parkingu strzeżonego, 
- pojazdami objętymi przedmiotem  usług wskazanych w lit. a) powyżej są: rower lub motorower, 
motocykl,  pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t., pojazd o dopuszczalnej masie 
całkowitej powyżej  3,5 t. do 7,5 t., pojazd o dopuszczalnej  masie całkowitej powyżej 7,5 t. do 16 t., 
pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t., pojazd przewożący materiały 
niebezpieczne, hulajnoga elektryczna lub urządzenie transportu osobistego; 
b) świadczenia usług polegających na przewiezieniu lub holowaniu pojazdu wraz z odpadami do 
wskazanego przez jednostki tj. Krajową Administrację Skarbową, Straż Graniczną, Policję, Inspekcję 
Transportu Drogowego oraz organy Inspekcji Ochrony Środowiska, najbliższego dostępnego miejsca 
wyznaczonego w wojewódzkim planie gospodarki odpadami, spełniającego warunki 
magazynowania odpadów na podstawie art. 24a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, 
- pojazdami objętymi przedmiotem  usług wskazanych w lit. b) powyżej są: pojazd o dopuszczalnej 
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masie całkowitej do 3,5 t., pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej  3,5 t. do 7,5 t., pojazd  
o dopuszczalnej  masie całkowitej powyżej 7,5 t. do 16 t., pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej 
powyżej 16 t. wraz z odpadami. 
2. Usługa usunięcia dotyczy pojazdu: 

a) pozostawionego w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudniającego ruch lub w inny sposób 
zagrażającego bezpieczeństwu; 

b) którego kierujący nie okazał dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki 
za to ubezpieczenie, jeżeli pojazd jest zarejestrowany w kraju, o którym mowa w art. 129 ust. 
2 pkt 8 lit. c ustawy P.r.d.; 

c) przekraczającego wymiary, dopuszczalną masę całkowitą lub nacisk osi określonych  
w przepisach ruchu drogowego, chyba że istnieje możliwość skierowania pojazdu na pobliską 
drogę, na której jest dopuszczalny ruch takiego pojazdu; 

d) nieoznakowanego kartą parkingową i pozostawionego w miejscu przeznaczonym dla pojazdu 
osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej; 

e) pozostawionego w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd 
zostanie usunięty na koszt właściciela pojazdu; 

f) którym kierowała osoba: 

 nieposiadająca uprawnienia do kierowania pojazdami albo której zatrzymano prawo jazdy  
i nie ma możliwości zabezpieczenia pojazdu poprzez przekazanie go osobie znajdującej się 
w nim i posiadającej uprawnienie do kierowania tym pojazdem, przepisu nie stosuje się, 
jeżeli kierujący posiada  pokwitowanie, chyba że otrzymała ona pokwitowanie, o którym 
mowa w art. 135 ust. 4 lub 5 albo w art. 135a ust. 5 lub 6 ustawy P.r.d, upoważniające do 
kierowania pojazdem, 

 znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka 
działającego podobnie do alkoholu, 

 nieposiadająca przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania lub używania 
pojazdu; 

g) którego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie 
drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska; 

h) który utrudnia prowadzenie akcji ratowniczej, 
i) nienormatywnego należącego do zagranicznego podmiotu mającego siedzibę w państwie,  

z którym Rzeczypospolita Polska nie jest związana umową o wzajemnej egzekucji kar 
pieniężnych, od którego nie pobrano kaucji za naruszenie, o którym mowa w art. 140aa ust. 1 
ustawy P.r.d.  lub który nie usunął naruszeń, o których mowa w art. 140aa ust. 1a ustawy 
P.r.d.,  

j) korzystającego z dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę 
elektroniczną, o której mowa w art. 13ha ust. 1 ustawy o drogach publicznych, należącego do 
zagranicznego podmiotu mającego siedzibę albo miejsce zamieszkania w państwie, z którym 
Rzeczypospolita Polska nie jest związana umową lub porozumieniem o współpracy we 
wzajemnym dochodzeniu należności bądź możliwość egzekucji należności nie wynika wprost 
z przepisów międzynarodowych oraz przepisów tego państwa, od którego nie pobrano kaucji, 
o której mowa w art. 13m ust. 2 ustawy o grogach publicznych, 

k) naruszającego przepisy art. 24a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.  o odpadach. 
3. Pojazdy mogą być usuwane z drogi wyłącznie na podstawie dyspozycji wydanej przez: 

a) policjanta, 
b) strażnika gminnego (miejskiego), 
c) osobę dowodzącą akcją ratowniczą, 
d) funkcjonariusza Inspekcji Transportu Drogowego, 
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e) funkcjonariusza Służby Celno – Skarbowej, 
w przypadku pojazdu wraz z odpadami przez: 

f) Policję 
g) Krajową Administrację Skarbową, 
h) Straż Graniczną, 
i) Policję, 
j) Inspekcję Transportu Drogowego, 
k) organy Inspekcji Ochrony Środowiska. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług określonych w ust. 1 powyżej całodobowo na 
zasadach odpłatności, tj. wg stawek, wynikających ze złożonej oferty (Załącznik nr 1 do niniejszej 
umowy). Stawki za parkowanie są naliczane za każdą pełną dobę parkowania. Określone stawki 
są stawkami brutto, tj. zawierającymi podatek od towarów i usług VAT.  

5. Stawki, o których mowa w ust. 4 powyżej mają charakter stały i obowiązują przez cały okres 
trwania niniejszej umowy, z zastrzeżeniem § 5 ust. 4 niniejszej umowy.  

6. Wskazane w ofercie ilości usług stanowią tylko planowaną wielkość usług i mogą ulec 
zwiększeniu lub zmniejszeniu w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.  

                                                                                  
§ 2 

1. Wykonawca oświadcza, iż posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także potencjał 
ekonomiczny i techniczny oraz pracowników zdolnych do wykonywania usług objętych umową. 

2. Zakres podstawowych czynności wchodzących w skład usług wskazanych: 
2.1.  w §1 ust. 1 lit. a) umowy obejmuje  w szczególności: 

a) całodobowe usuwanie pojazdów przez 7 dni w tygodniu, także w święta bez względu na warunki 
atmosferyczne, porę dnia lub nocy oraz utrudnienia wynikające z ukształtowania terenu, warunków 
zabudowy; 
b) całodobową gotowość i dysponowanie niezawodnymi i skutecznymi środkami łączności; 
c) przyjęcie zlecenia przyjazdu pojazdu holującego; 
d) dojazd do wskazanego przez jednostkę wydającą dyspozycję usunięcia pojazdu miejsca 
przebywania pojazdu w czasie nie dłuższym niż 40 min.; 
e) dopuszcza się możliwość odstąpienia od usunięcia pojazdu. Zakres czynności, które wchodzą  
w usługę obejmuje: dojazd do miejsca zdarzenia – odstąpienie od wykonania usługi. Od usunięcia 
pojazdu Wykonawca odstąpi na polecenie jednostki wydającej dyspozycję, jeżeli po jej wydaniu lub 
w trakcie usuwania pojazdu ustaną przyczyny usunięcia pojazdu; 
f) przygotowanie pojazdu/ów i jego/ich elementów do załadunku (wszelkie prace towarzyszące 
przygotowaniu pojazdu do transportu); 
g) załadunek pojazdu, części pojazdu na zestaw holujący lub holowanie pojazdu; 
h) zabezpieczenie (od chwili przekazania pojazdu przez jednostkę, która wydała dyspozycję 
usunięcia pojazdu do chwili wydania pojazdu) pojazdu i ładunku w przypadku, gdy taki znajduje się 
na pojeździe holowanym przed uszkodzeniem, zniszczeniem, kradzieżą, dewastacją w czasie 
transportu i przechowywania na parkingu; 
i) dokładne oczyszczenie miejsca po usuniętym pojeździe, w tym w razie potrzeby zebranie 
szczątków usuwanego pojazdu i oczyszczenie jezdni z płynów eksploatacyjnych; 
j) sporządzenie dokumentacji fotograficznej z miejsca zdarzenia: 

 uwzględniającej położenie/usytuowanie pojazdu, 

 przed usunięciem pojazdu, obrazującej stan pojazdu (ewentualne uszkodzenia) i jego 
zespołów przed transportem oraz  

 w dniu wydania osobie upoważnionej do odbioru pojazdu pozwalającej stwierdzić 
ewentualne uszkodzenia powstałe podczas holowania i parkowania; 

k) dojazd z pojazdem transportowanym na parking strzeżony (od miejsca załadunku do miejsca 
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przechowywania), bez względu na warunki atmosferyczne oraz utrudnienia wynikające  
z ukształtowania terenu, warunków zabudowy i inne; 
l) rozładunek i przechowywanie pojazdu na parkingu strzeżonym pod adresem: ul. Sikorskiego 9, 
Osiedle Na Stoku w Kielcach, nr tel.: 517  846 115, 606 605 770. 
Wykonawca gwarantuje, że posiadany tytułem prawnym parking spełnia następujące warunki: jest 
parkingiem strzeżonym, objętym całodobowym dozorem i oświetlonym w porze nocnej, 
ogrodzonym ogrodzeniem trwałym: betonowym lub metalowym itp., o nawierzchni utwardzonej 
(poprzez utwardzenie należy rozumieć: wyasfaltowanie, wybetonowanie, wysypanie żwirem, 
tłuczniem itp.), zamykanym w sposób uniemożliwiający wjazd i wyjazd środka transportu bez 
zezwolenia osoby dozorującej. Parking posiada minimum 8 miejsc, w tym: 

 co najmniej 4 (cztery) miejsca parkingowe dla pojazdów usuniętych, 

 co najmniej 1 (jedno) miejsce wydzielone do przetrzymywania pojazdów z wyciekiem oleju 
oraz innych płynów eksploatacyjnych, 

 co najmniej 1 (jedno) miejsce zabudowane do celów oględzin i zabezpieczenia przeciwko 
wpływom warunków atmosferycznych. Wykonawca ma obowiązek zabezpieczenia przed 
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi hulajnóg elektrycznych/urządzeń transportu 
osobistego, rowerów, motorowerów, motocykli i pojazdów z uszkodzeniami, 

 minimum 2 (dwa) miejsca, spełniające wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra 
Spraw Wewnętrznych z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie warunków technicznych 
parkingów, na które są usuwane pojazdy przewożące towary niebezpieczne (Dz. U. z 2012 r. 
poz. 1293).  

m) przechowywanie w zabezpieczonym pomieszczeniu wyposażenia pojazdu, części pojazdu lub 
innych elementów zabezpieczonego pojazdu, które zostały oddzielone od pojazdu i mogłyby ulec 
zniszczeniu lub zaginięciu w miejscu przechowywania pojazdów. Wykonawca ma obowiązek 
zabezpieczenia przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi hulajnóg 
elektrycznych/urządzeń transportu osobistego, rowerów, motorowerów, motocykli i pojazdów z 
uszkodzeniami; 
n) powiadomienie drogą mailową na adres: jagiello.a@powiat.kielce.pl; 
komunikacja@powiat.kielce.pl Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego  
w Kielcach w następnym dniu roboczym o fakcie usunięcia pojazdu z podaniem: numeru dyspozycji 
usunięcia pojazdu, daty i godziny usunięcia pojazdu, adresu parkingu, na który pojazd został 
usunięty, danych pojazdu (rodzaj, numer rejestracyjny, a jeśli go brak to numer nadwozia, 
dopuszczalna masa całkowita), danych właściciela pojazdu lub użytkownika (o ile można ustalić); 
o) naliczanie opłat obciążających właściciela pojazdu powstałych wskutek wydania 
dyspozycji  usunięcia pojazdu w przypadkach, o których mowa w art. 130a ust. 1 - 2 i art. 140ad 
ust. 7 ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz art. 13m ust. 7 ustawy o drogach publicznych, zgodnie  
z Uchwałą  Rady Powiatu w Kielcach; 
p) wypełnienie „Potwierdzenia wydania pojazdu” ze szczególnym uwzględnieniem czytelności 
i kompletności dokumentu i wydanie pojazdu osobie wskazanej w przedmiotowym potwierdzeniu 
lub osobie upoważnionej oraz przesłanie podpisanego skanu „Potwierdzenia wydania pojazdu” do 
Starostwa Powiatowego w Kielcach drogą elektroniczne pod adres e-mail: 
jagiello.a@powiat.kielce.pl ; komunikacja@powiat.kielce.pl ; 
q) powiadomienie Zamawiającego oraz podmiotu, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu, nie 
później niż trzeciego dnia od dnia upływu 3 miesięcy od umieszczenia na parkingu pojazdu       
o nieodebraniu z parkingu pojazdu usuniętego na podstawie art. 130a ust. 1 – 2 i art. 140ad ust. 7  
ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz art. 13m ust. 7 ustawy o drogach publicznych; 
r) w przypadku nieodebrania pojazdu przez właściciela lub osobę upoważnioną  
z wyznaczonego przez Starostę Kieleckiego parkingu w terminie 3 miesięcy od jego usunięcia, 
ewentualne przewiezienie pojazdu na jeden z parkingów, mieszczących się na terenie Obwodów 

mailto:jagiello.a@powiat.kielce.pl
mailto:komunikacja@powiat.kielce.pl
mailto:jagiello.a@powiat.kielce.pl
mailto:komunikacja@powiat.kielce.pl
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Drogowych Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach, zlokalizowanych   w Łagowie przy  
ul. Opatowskiej 21a, w msc. Celiny 70a lub Stachura 1; 
s) transport pojazdów przechowywanych na parkingu Wykonawcy dotychczas świadczącego usługę 
usuwania pojazdów na parking własny strzeżony w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy; 
t) udostępnianie pojazdu i udzielenie pomocy rzeczoznawcom przy wykonaniu oględzin pojazdu 
nieodebranego z parkingu; 
u) udostępnianie pojazdu podmiotom zainteresowanym kupnem lub utylizacją pojazdu; 
w) transport pojazdów przejętych na rzecz Zamawiającego w trybie art. 130a ust. 10 ustawy Prawo 
o ruchu drogowym do stacji demontażu, 
x) ewidencjonowanie usuniętych i przechowywanych pojazdów, w tym przedstawianie 
Zamawiającemu w terminie do 5 każdego miesiąca wykazu pojazdów umieszczonych na parkingu 
strzeżonym w minionym miesiącu, 
y) zabezpieczenie informacji oraz danych osobowych zebranych w trakcie świadczenia usługi przed 
dostępem osób nieupoważnionych oraz zachowanie tych danych  do momentu otrzymania od 
Zamawiającego zezwolenia na ich zniszczenie. 

2.2.  w §1 ust. 1 lit. b) umowy obejmuje  w szczególności: 
a) całodobowe usuwanie pojazdów wraz z odpadami przez 7 dni w tygodniu, także w święta bez 
względu na warunki atmosferyczne, porę dnia lub nocy oraz utrudnienia wynikające z 
ukształtowania terenu, warunków zabudowy; 
b) całodobową gotowość i dysponowanie niezawodnymi i skutecznymi środkami łączności; 
c) przyjęcie zlecenia przyjazdu pojazdu holującego; 
d) dojazd do wskazanego przez jednostkę wydającą dyspozycję usunięcia pojazdu, miejsca 
przebywania pojazdu wraz z odpadami w czasie nie dłuższym niż 40 min.; 
 e) przewiezienie lub holowanie pojazdu wraz z odpadami do wskazanego przez jednostki  
(tj. Krajową Administrację Skarbową, Straż Graniczną, Policję, Inspekcję Transportu Drogowego 
oraz organy Inspekcji Ochrony Środowiska) najbliższego miejsca wyznaczonego w wojewódzkim 
planie gospodarki odpadami, spełniającego warunki magazynowania odpadów; 
f) dopuszcza się możliwość odstąpienia od usunięcia pojazdu. Zakres czynności, które wchodzą  
w usługę obejmuje: dojazd do miejsca zdarzenia – odstąpienie od wykonania usługi. Od usunięcia 
pojazdu Wykonawca odstąpi na polecenie jednostki wydającej dyspozycję, jeżeli po jej wydaniu lub 
w trakcie usuwania pojazdu ustaną przyczyny usunięcia pojazdu; 
g) przygotowanie pojazdu lub pojazdów i jego elementów do załadunku (wszelkie prace 
towarzyszące przygotowaniu pojazdu do transportu); 
h) załadunek pojazdu, części pojazdu na zestaw holujący lub holowanie pojazdu; 
i) zabezpieczenie pojazdu z odpadami w przypadku, gdy znajduje się na pojeździe holującym przed 
uszkodzeniem, zniszczeniem, kradzieżą, dewastacją w czasie transportu do miejsca wskazanego 
przez jednostkę określoną w lit. e) powyżej; 
j) dokładne oczyszczenie miejsca po usuniętym pojeździe, w tym w razie potrzeby zebranie 
szczątków usuwanego pojazdu i oczyszczenie jezdni z płynów eksploatacyjnych; 
k) sporządzenie dokumentacji fotograficznej przed usunięciem pojazdu, pozwalającej stwierdzić 
ewentualne uszkodzenia pojazdu przed transportem lub podczas holowania; 
l) dojazd z pojazdem transportowanym od miejsca załadunku do miejsca wskazanego  przez 
jednostki wymienione w §1 ust. 3 lit. f-k, bez względu na warunki atmosferyczne oraz utrudnienia 
wynikające z ukształtowania terenu, warunków zabudowy i inne; 
ł) rozładunek pojazdu z odpadami wraz z ewentualnymi częściami pojazdu lub innymi jego 
elementami, w miejscu wskazanym przez jednostki wymienione w lit. e powyżej; 
m) powiadomienia drogą mailową lub faksem Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska 
Starostwa Powiatowego w Kielcach w następnym dniu roboczym o fakcie usunięcia pojazdu  
z odpadami, z podaniem: numeru dyspozycji usunięcia pojazdu, daty i godziny usunięcia pojazdu, 
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adresu miejsca/parkingu, na który pojazd został usunięty, danych pojazdu (rodzaj, numer 
rejestracyjny a jeśli go brak to numer nadwozia), danych właściciela pojazdu, podmiotu 
wykonującego transport odpadów (o ile można ustalić); 
o) naliczanie opłat obciążających podmiot wykonujący transport odpadów, powstałych wskutek 
wydania dyspozycji usunięcia/odstąpienia od usunięcia pojazdu w przypadkach, o których mowa  
w art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz w art. 24 a ust. 1 ustawy o odpadach, zgodnie  
z Uchwałą  Rady Powiatu w Kielcach oraz przekazanie dokumentu (naliczonych opłat)  podmiotowi 
wykonującemu transport odpadów i przesłanie podpisanego skanu naliczonych opłat do Starostwa 
Powiatowego w Kielcach drogą elektroniczną pod adres e-mail: kumor.m@powiat.kielce.pl  , 
skalska.d@powiat.kielce.pl ; 
p) wypełnienie „Protokołu przekazania pojazdu” i przekazania dokumentu wraz z pojazdem 
upoważnionej osobie na parkingu wyznaczonym dla zatrzymanych pojazdów wraz z odpadami, oraz 
przesłanie podpisanego skanu „Protokołu przekazania pojazdu” do Starostwa Powiatowego  
w Kielcach drogą elektroniczne pod adres e-mail: kumor.m@powiat.kielce.pl  , 
skalska.d@powiat.kielce.pl ; 
r) ewidencjonowanie usuniętych  pojazdów z odpadami, w tym przedstawianie Zamawiającemu  
w terminie do 5 każdego miesiąca wykazu pojazdów usuniętych. 
3. Usługę usuwania i holowania pojazdów Wykonawca będzie wykonywał z wykorzystaniem 

sprzętu specjalistycznego przeznaczonego do tego rodzaju zadań, w liczbie zapewniającej 
możliwość sprawnego i ciągłego holowania pojazdu z każdego miejsca na terenie Powiatu 
Kieleckiego. 

4. Wykonawca posiada/zobowiązuje się do utworzenia w terminie 2 dni roboczych, licząc od dnia 
podpisania niniejszej umowy, stanowiska dyspozytorskiego (przyjmującego zlecenia, wydającego 
polecenia holownikom) wyposażonego w urządzenia łączności. 

5. Wykonawca będzie prowadził dokumentację w tym fotograficzną związana z usuwaniem 
(przemieszczaniem) i przechowywaniem pojazdów, w szczególności ewidencję usuniętych 
i przechowywanych pojazdów oraz udostępniania w każdym czasie na potrzeby Zamawiającego 
danych, dotyczących ilości, rodzaju i czasu przechowywania pojazdów, zabezpieczenia informacji 
oraz danych osobowych zebranych w czasie trwania umowy przed dostępem osób 
nieupoważnionych. 

6. Wykonawca oświadcza, iż powierzone przez Zamawiającego dane osobowe będą przetwarzane 
przez Wykonawcę wyłącznie w celu wykonania, jako Wykonawca na rzecz Zamawiającego, usług 
szczegółowo opisanych w niniejszej umowie. 

7. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe wobec Zamawiającego lub osób trzecich 
w wyniku niezgodnego z niniejszą umową przetwarzania danych osobowych. 

8. Wykonawca w związku z wykonywaniem niniejszej umowy zobowiązuje się do zachowania  
w tajemnicy wszystkich informacji niejawnych, przepisów wewnętrznych i danych 
udostępnionych przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca jest zobowiązany do: 
1) naliczania opłat obciążających właściciela pojazdu za usunięcie i przechowywanie pojazdu 

na parkingu strzeżonym w przypadkach określonych w art. 130a ustawy, wg stawek 
określonych w danym roku Uchwałą Rady Powiatu w Kielcach,  

2) naliczania obciążających właściciela pojazdu kosztów, powstałych w wyniku odstąpienia od 
usunięcia pojazdu, według stawek określonych w danym roku Uchwałą Rady Powiatu  
w Kielcach, 

3) naliczania opłat obciążających podmiot transportujący odpady za usunięcie  pojazdu wraz  
z odpadami w przypadkach określonych w art. 24a ustawy o odpadach, wg stawek 
określonych w danym roku Uchwałą Rady Powiatu w Kielcach (załącznik nr 5 do umowy), 

4) naliczania kosztów obciążających podmiot transportujący odpady, powstałych w wyniku 

mailto:kumor.m@powiat.kielce.pl
mailto:skalska.d@powiat.kielce.pl
mailto:kumor.m@powiat.kielce.pl
mailto:skalska.d@powiat.kielce.pl
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odstąpienia od usunięcia pojazdu z odpadami, według stawek określonych w danym roku 
Uchwałą Rady Powiatu w Kielcach, 

5) opłaty i koszty wskazane w Uchwale Rady Powiatu w Kielcach ulegają corocznie waloryzacji, 
zgodnie z rocznym wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok 
poprzedni, ogłoszonym przez Główny Urząd Statystyczny, nie więcej niż o ten wskaźnik. 

10. W 2022 roku będą obowiązywać stawki (wysokości opłat) określone w Uchwale Nr 
XXXIV/96/2021 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 października 2021 r., stanowiącej 
Załącznik nr 6 do umowy w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg 
w granicach administracyjnych Powiatu Kieleckiego oraz ich przechowywanie. 

 
§ 3 

1. Rozliczenia z tytułu świadczonych usług będą następowały w okresach miesięcznych na 
podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę, nie później niż do 5 dnia każdego miesiąca 
następującego po miesiącu wykonania usługi, w terminie do 14 dni od dnia doręczenia 
prawidłowo wystawionej faktury VAT do Starostwa Powiatowego w Kielcach, według poniższych 
danych: 
Nabywca: Powiat Kielecki, ul. Wrzosowa 44, 25 – 211 Kielce, NIP: 959-164-57-90 

     Odbiorca (Płatnik): Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25 – 211 Kielce, 
a) Wykonawca będzie wystawiał faktury w podziale na : 
- pojazdy usuwane zgodnie ze wskazaniami w §1 ust. 1 lit a)  
- pojazdy z odpadami zgodnie ze wskazaniami w §1 ust. 1 lit. b). 
b) płatność będzie dokonywana na rachunek bankowy Wykonawcy nr 46 1160 2202 0000 0002 
7020 0751 
c) Zmiana numeru rachunku wymaga każdorazowo aneksu do umowy. 
d) Zamawiający będzie dokonywał płatności w ramach mechanizmu podzielnej płatności (split 

payment) zgodnie z art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, 

e) Wykonawca oświadcza, ze rachunek bankowy wskazany w ust. 1 lit. b) jest rachunkiem 

umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielnej płatności, o którym mowa w ust. 1 lit. 

d) powyżej. 

f) w przypadku, gdy rachunek Wykonawcy nie spełnia warunku określonego w ust. 1 lit. e) 

powyżej, opóźnienie w dokonaniu płatności wskutek braku możliwości realizacji przez 

Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności w 

terminie określonym w ust. 1, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od 

Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat/odszkodowań z tytułu 

dokonania nieterminowej płatności, 

g) w  przypadku  gdy rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w ust. 1 lit. b) nie będzie 

znajdował się w Wykazie podatników VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji 

Skarbowej Zamawiający ma prawo do niezapłacenia wynagrodzenia Wykonawcy  w terminie 

wskazanym w ust. 1. W takim przypadku opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym 

w ust. 1, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek 

odsetek, jak również innych rekompensat/odszkodowań z tytułu dokonania nieterminowej 

płatności. 

2. Do faktury Wykonawca załącza następujące dokumenty: 
2.1. w przypadku pojazdów usuwanych zgodnie ze wskazaniami w §1 ust. 1 lit a)  

1) zestawienie zawierające wyliczenie wartości wykonanych usług w oparciu o dane określone    
w Załączniku nr 4 do umowy, 

2) kserokopie dyspozycji usunięcia pojazdu, 
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3) kopie protokołów przyjęcia pojazdu na parking, 
4) kopie potwierdzeń wydania pojazdów, 

2.2. w przypadku pojazdów transportujących odpady zgodnie ze wskazaniami w §1 ust. 1 lit b) 
1) zestawienie zawierające wyliczenie wartości wykonanych usług w oparciu o dane określone    
w Załączniku nr 4a do umowy, 

      2) kserokopie dyspozycji usunięcia pojazdu, 
      3) kopie protokołów przekazania pojazdu na parking zatrzymanego na podstawie art. 24a 
ustawy 
      o odpadach. 
3. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) sporządzania protokołu przyjęcia pojazdu na parking strzeżony, wg wzoru stanowiącego 
Załącznik nr 2 lub 2a do umowy; 

2) sporządzania potwierdzenia wydania pojazdu, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do 
umowy oraz każdorazowo przesyłanie podpisanego skanu „Potwierdzenia wydania pojazdu” 
do Starostwa Powiatowego w Kielcach drogą elektroniczną pod adres e-mail: 
jagiello.a@powiat.kielce.pl ; komunikacja@powiat.kielce.pl ; 

3) sporządzania protokołu przekazania pojazdu, zatrzymanego na podstawie art. 24 a ustawy  
o odpadach wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2a do umowy oraz każdorazowo przesyłanie 
podpisanego skanu „Protokołu przekazania pojazdu” do Starostwa Powiatowego w Kielcach 
drogą elektroniczną pod adres e-mail:  kumor.m@powiat.kielce.pl  , 
skalska.d@powiat.kielce.pl   

4) sporządzania zestawienia zawierającego wyliczenie wartości wykonanych usług, wg wzoru 
stanowiącego odpowiednio Załącznik nr 4 lub Załącznik nr 4a do umowy; 

5) powiadomienia drogą mailową lub faksem Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa 
Powiatowego w Kielcach w następnym dniu roboczym o fakcie usunięcia pojazdu z 
podaniem: numeru dyspozycji, daty i godziny usunięcia pojazdu, parkingu, na który pojazd 
został usunięty, danych pojazdu (rodzaj, numer rejestracyjny, a jeśli go brak, to numer 
nadwozia), danych właściciela pojazdu lub użytkownika (o ile można ustalić); 

6) pisemnego powiadomienia Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego 
w Kielcach z podaniem numeru dyspozycji usunięcia oraz podmiotu, który wydał dyspozycję 
usunięcia pojazdu, nie później niż trzeciego dnia, w przypadku upływu 3 miesięcy od 
umieszczenia na parkingu pojazdu usuniętego na podstawie art. 130a ustawy o nieodebraniu 
pojazdu z parkingu;  

7) w sytuacji, gdy pojazd nie zostanie odebrany (jeśli prawidłowo powiadomiony właściciel lub 
osoba uprawniona nie odebrała pojazdu w terminie 3 miesięcy od dnia jego usunięcia) 
i nastąpi orzeczenie o jego przepadku na rzecz Powiatu Kieleckiego, Zamawiający zapłaci 
Wykonawcy wyliczone koszty usunięcia i przechowywania pojazdu wg cen określonych  
w ofercie Wykonawcy; 

8) pisemnego powiadomienia Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska Starostwa 
Powiatowego w Kielcach w następnym dniu roboczym o fakcie usunięcia pojazdu  
wraz z odpadami z podaniem: numeru dyspozycji usunięcia pojazdu, daty i godziny usunięcia 
pojazdu, adresu parkingu, na który pojazd został usunięty, danych pojazdu (rodzaj, numer 
rejestracyjny a jeśli go brak to numer nadwozia), danych właściciela pojazdu, podmiotu 
wykonującego transport odpadów (o ile można ustalić)”, 

9) przesyłania raz w tygodniu zestawienia wydanych pojazdów do Wydziału Komunikacji 
i Transportu Starostwa Powiatowego w Kielcach zawierającego następujące dane: 
a) l.p. 
b) numer „Potwierdzenia wydania pojazdu” 
c) numer rejestracyjny pojazdu, 

mailto:jagiello.a@powiat.kielce.pl
mailto:komunikacja@powiat.kielce.pl
mailto:kumor.m@powiat.kielce.pl
mailto:skalska.d@powiat.kielce.pl
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d) marka pojazdu, 
e) imię i nazwisko, 
f) PESEL właściciela pojazdu, 
g) adres zamieszkania właściciela pojazdu. 
 
 

§ 4 
1. Wykonawca nalicza opłaty za usunięcie pojazdu i jego przechowywanie na parkingu, 

ewentualne odstąpienie od usunięcia pojazdu wg stawek wynikających z Uchwał Rady Powiatu 
w Kielcach  
w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usuwaniem i przechowywaniem 
pojazdów, obowiązujących w danym roku oraz informuje osobę uprawnioną do odebrania 
pojazdu, o sposobie i miejscu uiszczenia naliczonych opłat (wg wzoru, stanowiącego Załącznik nr 
4 do umowy lub Załącznik nr 4a do umowy). 

2. Zamawiający jest zobowiązany do przesłania Wykonawcy Uchwał Rady Powiatu w Kielcach, 
dotyczących wysokości opłat. 

3. Opłaty naliczone przez Wykonawcę za usunięcie pojazdu i przechowywanie pojazdu na parkingu 
(o których  mowa w art. 130a ust. 1-2 i art. 140ad ust. 7 ustawy P.r.d. oraz art. 13m ust. 7 ustawy 
z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych) pokrywa w całości właściciel (posiadacz) 
pojazdu. Opłatę właściciel (posiadacz) pojazdu wnosi na rachunek bankowy Zamawiającego 
prowadzony w Getin Bank Spółka Akcyjna  nr: 68 1560 0013 2037 3600 2000 0004. 

4. Wykonawca wydaje pojazd osobie wskazanej w potwierdzeniu wydania pojazdu po 
przedstawieniu zezwolenia na odbiór pojazdu, wynikającego z przepisów Rozporządzenia 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 
2285). 

5. Stawki wynikające z Uchwał Rady Powiatu w Kielcach są stawkami brutto, zawierającymi należny 
podatek od towarów i usług VAT.  
 

§ 5 
1. Przewidywana szacunkowa wartość zamówienia w okresie trwania umowy wynosi: 

a)  w odniesieniu do §1 ust. 1 lit. a): 100 000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych 00/100), 
b) w odniesieniu do §1 ust. 1 lit. b): 10 000,00 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych 
00/100). 

2. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia należnego Wykonawcy będzie stanowić -  iloczyn 
ryczałtowych jednostkowych cen brutto za usługi dla poszczególnych kategorii pojazdów  
przyjętych w ofercie Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy i liczby: 
faktycznie wykonanych usług/ przejechanych kilometrów/ dni przechowywania pojazdu na 
parkingu w danym miesiącu. 

3. Ryczałtowe ceny jednostkowe brutto na świadczenie usług, wskazane w Formularzu cenowym 
zawierają wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia wraz z podatkiem VAT  
i wynoszą odpowiednio:   

1) rower lub motorower: 
a) za usunięcie – 120,00 zł 
b) za każdą dobę przechowywania – 20,00 zł 

2) motocykl: 
a) za usunięcie -  200,00 zł 
b) za każdą dobę przechowywania – 20,00 zł 

3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t.: 
a) za usunięcie -  500,00 zł 
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b) za każdą dobę przechowywania – 40,00 zł 
c) za 1 km w przypadku transportu pojazdu wraz z odpadami – 5,00 zł 

4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej  3,5 t. do 7,5 t.: 
a) za usunięcie -  650,00 zł 
b) za każdą dobę przechowywania – 50,00 zł 
c) za 1 km w przypadku przewiezienia lub holowania pojazdu wraz z odpadami – 8,00 zł 

5) pojazd o dopuszczalnej  masie całkowitej powyżej 7,5 t. do 16 t.: 
a) za usunięcie -  900,00 zł 
b) za każdą dobę przechowywania – 60,00 zł 
c) za 1 km w przypadku przewiezienia lub holowania pojazdu wraz z odpadami – 10,00 zł 

6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t.: 
a) za usunięcie -  1 200,00 zł 
b) za każdą dobę przechowywania – 120,00 zł 
c) za 1 km w przypadku przewiezienia lub holowania pojazdu wraz z odpadami – 10,00 zł 

7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne: 
a) za usunięcie -  1 500,00 zł 
b) za każdą dobę przechowywania – 200,00 zł 

8) hulajnoga elektryczna lub urządzenie transportu osobistego: 
a) za usunięcie -  120,00 zł 
b) za każdą dobę przechowywania – 20,00 zł 

4. W przypadku odstąpienia od administracyjnego usuwania pojazdu w tym pojazdu z odpadami 
przez podmiot wydający dyspozycję usunięcia pojazdu, Wykonawca otrzyma następujące 
wynagrodzenie: 

a) w przypadku dojazdu do miejsca zdarzenia w wysokości 50 % kwot za usunięcie 

pojazdów wyszczególnionych w ust. 3 powyżej, 

b) w przypadku dojazdu do miejsca zdarzenia i podjęcia czynności załadunku pojazdu  

w wysokości 75 % kwot za usunięcie pojazdów wyszczególnionych w ust. 3 powyżej. 

5. Zamawiający zapłaci tylko za zlecone i faktycznie wykonane usługi holowania i parkowania 
lub odstąpienia od usuwania pojazdu, o których mowa w § 1 umowy. 

6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wyczerpuje w pełni ewentualne roszczenia 
Wykonawcy  
co do kosztów, o których mowa w art. 130a ust. 2a ustawy Prawo o ruchu drogowym. 

7. Ceny jednostkowe brutto poszczególnych usług są niezmienne przez okres obowiązywania 
umowy. 

8. Z tytułu realizacji niniejszej umowy Wykonawcy nie przysługuje żadne dodatkowe 
wynagrodzenie.  

9. Z tytułu nie wyczerpania w okresie obowiązywania umowy kwoty wynagrodzenia brutto, 
określonej w ust. 1, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.  
 

§ 6 
1. Niniejsza umowa wyłącza odpowiedzialność Zamawiającego za szkody powstałe w pojazdach 

przemieszczanych, którą to odpowiedzialność przejmuje całkowicie Wykonawca. 
2. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność cywilnoprawną wobec właściciela (posiadacza) 

pojazdu za jego uszkodzenie, utratę pojazdu lub przewożonego ładunku. 
3. Wykonawca zobowiązuje się utrzymać przez cały czas trwania umowy opłaconą polisę 

ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w kwocie nie mniejszej niż 110 000,00 PLN  
w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, 
zawartej na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność. 
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4. Potwierdzenia opłacania składek będą dołączone do faktur wystawianych przez Wykonawcę. 
 

§ 7  
1. Strony ustalają, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w wysokościach: 
1) za każdorazowe niewykonanie którejkolwiek czynności, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt. 2.1. 

i 2.2., poza lit. d) – 500,00 zł brutto; 
2) za zwłokę w wykonaniu czynności, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 2.1. lit. d) lub pkt 2.2. lit. d): 

 50,00 zł brutto za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki w przypadku roweru, motocykla,  

 100,00 zł brutto za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki w przypadku pojazdu o dopuszczalnej 
masie całkowitej do 3,5 t w tym pojazdu wraz z odpadami, pojazdu o dopuszczalnej masie 
całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t w tym pojazdu wraz z odpadami oraz pojazdu  
o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t w tym pojazdu wraz z odpadami,  

 150,00 zł brutto za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki w przypadku pojazdu o dopuszczalnej 
masie całkowitej powyżej 16 t, pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne; 

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 5 000,00 zł brutto. 
2. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 powyżej są naliczane niezależnie od siebie i podlegają 

kumulacji, przy czym łączna wartość kar umownych nie może przekroczyć  10 000 zł brutto. 
3. Kwoty kar umownych zostaną potrącone z bieżącego wynagrodzenia Wykonawcy, na co ten 

wyraża zgodę. 
4. Zamawiający może na zasadach ogólnych dochodzić również odszkodowania uzupełniającego, 

przewyższającego wysokość kar umownych. 
5. W przypadku odmowy wykonania usługi przez Wykonawcę, Zamawiający zleca ją podmiotowi 

trzeciemu, zaś wszystkimi kosztami obciąża Wykonawcę, niezależnie od naliczenia kar, o których 
mowa w ust. 1 powyżej. 
 

§ 8 
1. Umowa obowiązuje od dnia podpisania umowy  do dnia 31.12.2022 r. lub do wyczerpania 

kwoty z oferty Wykonawcy. 
Jeżeli w  okresie obowiązywania umowy kwota wskazana powyżej nie zostanie wyczerpana, 
Strony są upoważnione do przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy na podstawie 
aneksu. 

2. Umowa może zostać zmieniona w formie aneksu podpisanego przez obie Strony w 
następujących przypadkach: 

1) zmiany obowiązującej stawki VAT: jeżeli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie 
wartości umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę 
równą kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę przy jednoczesnym zachowaniu 
niezmienionej ceny netto; 

2) zmiany obowiązującej stawki VAT: jeżeli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie 
kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość 
zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez 
Wykonawcę przy jednoczesnym zachowaniu niezmienionej ceny netto; 

3) zmiany terminu wykonania zamówienia z przyczyn, których nie można było przewidzieć 
wcześniej, za które Strony nie ponoszą żadnej odpowiedzialności; 

4) zmiany miejsca odholowywania pojazdu wraz z odpadami wyznaczonego w wojewódzkim 
planie gospodarki odpadami. 

 
§ 9 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy  w terminie 30 dni od powzięcia 
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wiadomości o następujących przypadkach: 
1) zaistnienia istotnej zmian okoliczności powodujących, że wykonanie niniejszej umowy nie leży  
w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 
wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu,  
2) wygaśnięcia zaświadczenia Wykonawcy na wykonywanie przewozów drogowych na potrzeby 
własne rzeczy, 
3) trwałej utraty sprzętu niezbędnego do wykonywania działalności będącej przedmiotem umowy, 
4) Wykonawca pomimo uprzedniego pisemnego zastrzeżenia Zamawiającego zaniedbuje 
zobowiązania umowne, wykonuje usługę niezgodnie z warunkami umowy, realizuje umowę 
niezgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, w sposób sprzeczny z umową lub nienależytą 
starannością,  
5) zwłoki w wykonaniu usługi przekraczającej 3 dni, 
6) trzykrotnej odmowy usunięcia pojazdu z drogi, 
7) gdy prowadzony przez Wykonawcę parking nie spełnia warunków określonych przez 
Zamawiającego i pomimo wezwania do usunięcia nieprawidłowości Wykonawca ich nie usuwa, 
8) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął świadczenia usług lub nie kontynuuje 
ich, pomimo wezwania przez Zamawiającego złożonego na piśmie, 
9) gdy łączna wartość kar umownych przekroczy kwotę 10 000 zł brutto. 
2. Odstąpienie od niniejszej umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia oraz zawierać uzasadnienie.  
3. Odstąpienie od umowy  nie pozbawia Zamawiającego możliwości naliczenia i dochodzenia  kar 
umownych przewidzianych niniejsza umowa.  
 

§ 10 
Strony ustalają, że osobami nadzorującymi realizację niniejszej umowy będą:  
a) ze strony Zamawiającego: 

-  Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kielcach – Anita Jagiełło,  
tel.: 41 200-15-15, e-mail: jagiello.a@powiat.kielce.pl 
- Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Kielcach – Magdalena 
Kumor , tel. 41 200 14 86, e-mail: kumor.m@powiat.kielce.pl  

b) ze strony Wykonawcy: 
Anna Roguska, tel.: 517 846 115, e-mail: holpark@interia.pl . 

 
§ 11 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679         z 27 
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. poz. 119, str. 1), dalej 
zwany „RODO”, informuję że: 
1. W związku z procedurą zawarcia umowy Administratorem Państwa danych osobowych będzie 

Powiat Kielecki – Starostwo Powiatowe w Kielcach, reprezentowany przez  Starostę Kieleckiego 
z siedzibą przy ulicy Wrzosowej 44, 25 – 211 Kielce. 

2. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane może skontaktować się z Inspektorem Ochrony 
Danych pod adresem e-mail: iod@powiat.kielce.pl.  

3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b 
w celu zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą i w zakresie niezbędnym do wykonania zadań 
związanych z realizacją przedmiotu umowy.  

mailto:jagiello.a@powiat.kielce.pl
mailto:kumor.m@powiat.kielce.pl
mailto:holpark@interia.pl
https://sip.lex.pl/?a#/act/68636690?unitId=art(13)
https://sip.lex.pl/?a#/act/68636690?unitId=art(13)
https://sip.lex.pl/?a#/act/68636690?unitId=art(13)
https://sip.lex.pl/?a#/act/68636690?unitId=art(13)
mailto:iod@powiat.kielce.pl
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4. Dane zostaną pozyskane na podstawie zawartej umowy. Podanie danych jest dobrowolne, 
jednak niezbędne do zawarcia umowy. Brak ich podania spowoduje brak możliwości zawarcia 
umowy/realizacji zamówienia.  

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Zamawiającego oraz 
osoby lub podmioty, którym na wniosek w przypadkach przewidzianych przepisami prawa 
udostępniona będzie dokumentacja postępowania. Państwa dane będą publikowane na stronie 
BIP Zamawiającego zgodnie z przepisami prawa.  

6. Dane osobowe będą udostępniane organom kontrolnym oraz innym podmiotom wyłącznie 
w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.  

7. Dane osobowe pozyskane w celu związanym z zawarciem umowy z wybranym Wykonawcą będą 
przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, przewidzianych 
przepisami prawa oraz wewnętrznymi aktami prawnymi obowiązującymi   u Zamawiającego. 
Okres przetwarzania danych osobowych może zostać przedłużony, jeżeli przetwarzanie danych 
osobowych przez Zamawiającego będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub 
obrony przed roszczeniami.  

8. Posiada Pani/Pan:  

 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, 

 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 
z zastrzeżeniem, iż skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 
postępowania ani zmianą postanowień umowy oraz postanowień postępowania wraz 
z Załącznikami,  

 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 
z zastrzeżeniem, iż prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu 
do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu 
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 
publicznego,  

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO.  

9. Zamawiający nie przekazuje danych osobowych poza teren Polski ani żadnym organizacjom 
międzynarodowym. 
 

§ 12 
Wykonawca, ubiegając się o zamówienie jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków 
związanych z udziałem w postępowaniu, wynikających z RODO, tj.:  
− obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których 

dane osobowe dotyczą i od których dane Wykonawca bezpośrednio pozyskał (chyba, że 
dysponuje już tymi informacjami – art. 13 ust. 4 RODO),  

− obowiązek informacyjny, wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane 
przekazuje Zamawiającemu (administratorowi danych osobowych) i których dane pośrednio 
pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 
ust. 5 RODO, 

− w celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony 
prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z 
udziałem Wykonawcy w niniejszym postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany do złożenia 
stosownego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych 
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.  

W związku z powyższym, Wykonawca w Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik do 
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dokumentacji postępowania składa stosowne oświadczenie. 
 

§ 13 

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy będą mieć zastosowanie przepisy 

ustawy Prawo zamówień publicznych i przepisy Kodeksu cywilnego. 

2. Wszelkie spory wynikłe na tle wykonania umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla 
siedziby Zamawiającego.  

3. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci 
aneksu. 

4. Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden dla 
Wykonawcy, zaś dwa dla Zamawiającego. 

5. Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki: 
a) Załącznik nr 1 - Oferta Wykonawcy,  
b) Załącznik nr 2 - Protokół przyjęcia pojazdu, 
c) Załącznik nr 2a – Protokół przekazania pojazdu zatrzymanego na podstawie art. 24a ustawy 

o odpadach 
d) Załącznik nr 3 - Potwierdzenie wydania pojazdu, 
e) Załącznik nr 4 - Zestawienie wartości wykonanych usług, 

     e) Załącznik nr 4a - Zestawienie wartości wykonanych usług dla pojazdów zatrzymanych na 
      podstawie art. 24 a ustawy o odpadach, 
     f) Załącznik nr 5 – Naliczenie opłat za usunięcie pojazdu wraz z odpadami 
     g) Załącznik nr 6 - Uchwała Nr XXXIV/96/2021 Rady Powiatu w Kielcach z dnia  
28 października 2021 r.   w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg  
w granicach administracyjnych Powiatu Kieleckiego oraz ich przechowywanie 
     
 

ZAMAWIAJĄCY                                                                         WYKONAWCA 
 
Starosta Kielecki podpisał                


