PROKURATURA
W

OKRĘGOWA

KRAKOWIE

WYDZIAŁ VII BUDŻETOWO - ADMINISTRACYJNY
tel.12/619–60–00,fax12/411-95-19

PO VII WB 262.13.2018

Kraków, dnia 23 lipca 2018r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Działając w imieniu Prokuratury Okręgowej w Krakowie, z siedzibą ul. Mosiężnicza 2,
30-965 Kraków zapraszam do złożenia oferty na: „Świadczenia usług w zakresie
całodobowego przechowywania na parkingu (-ach) strzeżonym (-ych) pojazdów i ich części,
zabezpieczonych w toku postępowań przygotowawczych”, których wartość nie przekracza
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, wyłączonej ze stosowania przepisów
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Prawo
zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 pkt 8 Pzp.
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług w zakresie całodobowego
przechowywania na parkingu (-ach) strzeżonym (-ych) pojazdów i ich części,
zabezpieczonych w toku postępowań przygotowawczych prowadzonych lub nadzorowanych
przez Prokuraturę Okręgową oraz podległe jej prokuratury rejonowe tj.;
 Prokuraturę Rejonową w Krakowie – Krowodrzy,
 Prokuraturę Rejonowa w Krakowie – Prądniku Białym,
 Prokuraturę Rejonową w Krakowie – Nowej Hucie,
 Prokuraturę Rejonową w Krakowie – Podgórzu,
 Prokuraturę Rejonową w Krakowie – Śródmieściu Wschód,
 Prokuraturę Rejonową w Krakowie – Śródmieściu Zachód,
 Prokuraturę Rejonową w Chrzanowie,
 Prokuraturę Rejonową w Miechowie
 Prokuraturę Rejonową w Myślenicach
 Prokuraturę Rejonową w Olkuszu,
 Prokuraturę Rejonową w Oświęcimiu,
 Prokuraturę Rejonową w Suchej Beskidzkiej,
 Prokuraturę Rejonową w Wadowicach,
 Prokuraturę Rejonową w Wieliczce.
2. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Przedmiot zamówienia
został podzielony na dwa zadania, z których każde może być przedmiotem oferty częściowej.
Zadanie nr 1 - Lokalizacja parkingu (ów), na którym (ych) będą przechowywane pojazdy
oraz części musi znajdować się w granicach administracyjnych miasta Kraków.
Zadanie nr 2 - Lokalizacja parkingu (ów), na którym (ych) będą przechowywane pojazdy
oraz części musi znajdować się na ternie powiatu chrzanowskiego.
Wykonawca może złożyć ofertę na jedno, lub wszystkie w/w zadania
3. Objęte niniejszym zamówieniem parkowanie i przechowywanie środków transportu ich
elementów, podzespołów i części musi być realizowane na parkingu usytuowanym
w jednym z wymienionych obszarów w/w zadaniach. Na terenie utwardzonym, ogrodzonym

w sposób zabezpieczający przed dostaniem się osób postronnych i oświetlonym lub innym
tego rodzaju obiekcie budowlanym (budynek, hala, wiata) spełniającym niżej wymienione
wymagania:
1) możliwość przechowywania pojazdów i ich części zabezpieczonych w toku
postępowania przygotowawczego, na parkingu(-ach) strzeżonym(-ych)
wykonawcy przez 24 godziny na dobę, także w niedziele i święta - do czasu, gdy
pozostawał on będzie w dyspozycji Zamawiającego.
2) Posiadanie na terenie parkingu dla potrzeb Zamawiającego zamykanego
i zadaszonego pomieszczenia przeznaczonego do przechowywania części
pojazdów (np. silników, karoserii i innych podzespołów) o powierzchni min. 2 m2.
3) Zapewnienie ograniczonego dostępu do terenu parkingu(-ów) oraz zabezpieczenie
terenu parkingu w sposób uniemożliwiający dostęp do pojazdów, a także części
osób trzecich (ogrodzenie terenu w sposób trwały, oświetlenie umożliwiające w
nocy skuteczną obserwację znajdujących się tam pojazdów i ich części,
całodobowa ochrona, wejście na teren parkingu tylko dla uprawnionych osób).
4) Parking musi posiadać utwardzone podłoże.
5) Parking musi posiadać stacjonarną łączność telefoniczną.
6) Służba dyspozytorska parkingu będzie zobowiązana do prowadzenia dokumentacji
ewidencjonującej fakt przyjęcia oraz wydania pojazdów i ich części.
4. W przypadku miejsca do przechowywania pojazdów samochodowych (parkingu), którego
właścicielem jest inny podmiot niż Wykonawca składający ofertę, Zamawiający zastrzega
sobie prawo, do żądania dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca ma prawo do
dysponowania parkingiem przez okres obowiązywania umowy.
5. Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo do nieodpłatnego przeholowania pojazdów na
swój parking z innego parkingu znajdującego się na terenie miasta Krakowa- zadanie nr 1/na
ternie powiatu chrzanowskiego -zadanie nr 2, gdzie pojazd umieszczono tymczasowo.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecania objętych zamówieniem usług innym
podmiotom, w przypadkach, gdy ich wykonanie przez wybranego Wykonawcę byłoby ze
względów ekonomicznych lub technicznych nieuzasadnione.
II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Realizacja zamówienia będzie się odbywać sukcesywnie w ramach potrzeb Zamawiającego
przez okres 12 miesięcy od dnia 3 sierpnia 2018r.
III. DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCÓW:
1. Formularz ofertowy- załącznik nr 1
2. Wykonawca do formularza oferty dołączy krótki opis parkingu.
3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia
działalności parkingu strzeżonego, bądź wyżej wskazane ubezpieczenie na rzecz
Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy, suma gwarancyjna nie niższa niż
100.000,- PLN ( wymaganie musi być spełnione na dzień podpisania umowy).
IV.KRYTERIA OCENY OFERT:
1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste
omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych

dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta
została poprawiona.
2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryterium : najniższa cena
ofertowa brutto – 100%.
3. Ocena ofert w kryterium „Cena” (C) zostanie ustalona dla każdego zadania osobno,
w następujący sposób:
C obliczana = (C min / C obliczana ) x 100
gdzie:
 C obliczana - liczba punktów w kryterium „cena”
 C min – najniższa cena brutto za realizację zamówienia spośród ocenianych ofert
 C obliczana – cena brutto za realizację zamówienia oferty ocenianej.

V. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY:
1. Oferta winna zawierać cenę ofertową brutto (zawierającą należy podatek VAT) za
całość zamówienia.
2. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z
uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) oraz
ewentualnych upustów i rabatów.
3. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu
ofertowym” stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.
4. W ofercie winny być wskazane ceny dobowe przechowywania poszczególnych typów
(rodzajów) pojazdów i ich części.
5. W cenie należy ująć wszelkie koszty, które są w ocenie wykonawcy konieczne do
kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia.
6. Wszystkie wartości określone w formularzu ofertowym oraz ostateczna cena oferty
muszą być naliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
VI. MIEJSCE, SPOSÓB ORAZ TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:
1. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na
zewnątrz.
2. Ofertę cenową należy złożyć w Prokuraturze Okręgowej w Krakowie przy
ul. Mosiężniczej 2 w jednej z form:
a) - pisemnej w pok. 21,
b) - faksem na numer 12 / 411-95-19,
c) - elektronicznie na adres zamowienia.publiczne@krakow.po.gov.pl (oferta
winna być załącznikiem do wiadomości email)
d) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 lipca 2018 roku
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Okres związania ofertą: 30 dni.
2. Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami: Kinga Wcisło tel. 12 619 60 09
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom opisanym w zapytaniu ofertowym i będzie najkorzystniejszą ofertą w
oparciu o kryteria wyboru określone w zapytaniu ofertowym.
4. Z wybranym oferentem, którego oferta będzie najkorzystniejsza cenowo zostanie
podpisana umowa w wyznaczonym terminie.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego
etapie.
6. Integralną częścią zapytania ofertowego są:
1) Formularz Ofertowy - zał. 1
2) Projekt umowy – zał. 2

VIII. Klauzula informacyjna w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego
W związku z treścią art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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), zwanego dalej „RODO”, informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prokuratura Okręgowa w
Krakowie, ul. Mosiężnicz 2, 30-965 Kraków e mail sekretariat@krakow.po.gov.pl;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Prokuraturze Okręgowej w Krakowie jest
Pani Agnieszka Prasiel, .e-mail: iod@krakow.po.gov.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w
celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr PO VII
WB 262.13.2018 na „Świadczenia usług w zakresie całodobowego przechowywania
na parkingu (-ach) strzeżonym (-ych) pojazdów i ich części, zabezpieczonych w toku
postępowań przygotowawczych”.
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to
niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane, zgodnie z zarządzeniem
Prokuratora Generalnego w sprawie wprowadzenia Jednolitego Rzeczowego Wykazu
Akt powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury;
5) Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest dobrowolne w celu zawarcia
umowy i wykonania umowy łączącej Zamawiającego z Wykonawcą, aczkolwiek
odmowa ich podania uniemożliwia podjęcie współpracy pomiędzy w/w stronami;
6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7) 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;
− 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 ;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO;
8) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Zastępca Prokuratora Okręgowego
Maria ZĘBALA

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
nr PO VII WB 262.13.2018
Nazwa i adres oferenta
/pieczęć/
Prokuratura Okręgowa w Krakowie
ul. Mosiężnicza 2
(30-965) Kraków
FORMULARZ OFERTOWY
Dane Wykonawcy:
Nazwa: ................................................................................
................................................................................
Siedziba: ................................................................................
................................................................................................................
Adres poczty elektronicznej ................................................................................
Numer telefonu ..............................................................................................
Numer faksu ..................................................................................................
NIP:………………………………………………………………………….
REGON:…………………………………………………………………….

1.
W odpowiedzi do zapytania ofertowego nr PO VII WB 262.13.2018
na „Świadczenie usług w zakresie całodobowego przechowywania na parkingu (-ach)
strzeżonym (-ych) pojazdów i ich części, zabezpieczonych w toku postępowań
przygotowawczych”
OFERUJĘ/OFERUJEMY* wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami
Zamawiającego dla:
Zadanie nr 1 - Lokalizacja parkingu (ów), na którym (ych) będą przechowywane pojazdy
oraz części musi znajdować się w granicach administracyjnych miasta Kraków.

Lp.
1.
1

2

Rodzaj
pojazdu/skrót
2.
Motocykle i
motorowery/
CM
Samochody
osobowe i inne
pojazdy o DCM do
3,5 t /
SO

Szacowana
Cena
ilość
jednostkowa
dób
(netto) PLN
parkowania za 1 dobę
3.
4.

Wartość netto
PLN
kol. 3 x kol. 4
5.

Podatek
VAT (PLN)
6.

Wartość
(brutto) PLN
kol. 5 + kol. 6
7.

80
..................

3400

3

4

5

Samochody
ciężarowe i inne
pojazdy o DCM
powyżej 3,5t /
SC
Przyczepy lekkie
(do 750 kg masy
całkowitej) /
PL
Części i inne
podzespoły dla pow.
za 1m2 /
POW

100

50

60

R A Z E M

....................
CENA
OFERTY

Na parkingu strzeżonym o powierzchni…………….……….…………..m2 mieszczącym się :
.…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
( dokładny adres)
Zadanie nr 2 - Lokalizacja parkingu (ów), na którym (ych) będą przechowywane pojazdy
oraz części musi znajdować się na ternie powiatu chrzanowskiego.

Lp.
1.
1

2

3

Rodzaj
pojazdu/skrót
2.
Motocykle i
motorowery/
CM
Samochody
osobowe i inne
pojazdy o DCM do
3,5 t /
SO
Samochody
ciężarowe i inne
pojazdy o DCM
powyżej 3,5t /
SC

Szacowana
Cena
ilość
jednostkowa
dób
(netto) PLN
parkowania za 1 dobę
3.
4.

Wartość netto
PLN
kol. 3 x kol. 4
5.

Podatek
VAT (PLN)
6.

Wartość
(brutto) PLN
kol. 5 + kol. 6
7.

30
..................

500

70

4

5

Przyczepy lekkie
(do 750 kg masy
całkowitej) /
PL
Części i inne
podzespoły dla pow.
za 1m2 /
POW

30

30

R A Z E M

....................
CENA
OFERTY

Na parkingu strzeżonym o powierzchni………………..….…………..m2 mieszczącym się :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
( dokładny adres)
Należy wypełnić tylko miejsca dla części, w której Wykonawca składa ofertę.
Uwaga!
Szacowane ilości dób wskazane powyżej posiadają wyłącznie zastosowanie kalkulacyjne w
oparciu o zdarzenia w poprzednich miesiącach i w żadnym wypadku nie stanowią
zobowiązania Zamawiającego.
Wyliczona w ten sposób cena posłuży tylko do wybrania najkorzystniejszej oferty.
Rzeczywista ilość dób parkowania w trakcie realizacji umowy wynikać będzie wyłącznie
z bieżących potrzeb. Faktyczne wynagrodzenie za wykonane usługi dokonywana będzie na
podstawie cen jednostkowych.
2.
AKCEPTUJĘ/AKCEPTUJEMY*
warunki
płatności
określone
przez
Zamawiającego
we wzorze umowy.
3.
UWAŻAM SIĘ/UWAŻAMY SIĘ* za związaną/ego*/związanych* niniejszą ofertą
przez czas wskazany w Zapytaniu ofertowym, tj. przez okres 30 dni uwzględniając, że termin
składania ofert jest pierwszym dniem biegu terminu.
4.
OŚWIADCZAM/OŚWIADCZAMY*, że zapoznałam/em*/zapoznaliśmy* się ze
wzorem umowy, stanowiącym załączniki nr 2 do Zapytania ofertowego i
zobowiązuję/zobowiązujemy* się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy
zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Zapytaniu ofertowym, w miejscu i
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
5.
OŚWIADCZAM/OŚWIADCZAMY*, że wypełniłam/em/wypełniliśmy* obwiązki
informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których
dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub
zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO
treści oświadczenia Wykonawca nie składa poprzez jego wykreślenie.

6.
OŚWIADCZAM/OŚWIADCZAMY*, że; w cenie oferty zostały uwzględnione
wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego zamówienia.
7. Usługi objęte zamówieniem zamierzam/zamierzamy wykonać sami.*
Następujące usługi zamierzam/zamierzamy zlecić podwykonawcom:*
1) zakres usługi
…………………………………………….………………....................................................
2) zakres usługi
……………………………………………………................................................................
8.
WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy
kierować do:
Imię i nazwisko …………………………………………………………………………….
Adres ……………………………………………………………………………………….
Telefon ………………………. Faks ……………………………………………………...
Adres e-mail ………………………………………………………………………………..
9.
OFERTĘ niniejszą składamy na _________ kolejno ponumerowanych stronach. Do
oferty załączamy następujące dokumenty:
a) ………………………………………………………………………………………………..
b) ……………………………………………………………………………………………….
c) ……………………………………………………………………………………………….

__________________ dnia __ - __ - 2018 roku

___________________________________
(podpis Wykonawcy)

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2
do zapytania ofertowego nr PO VII WB 262.13.2018
Projekt Umowy Nr …./2018
do zapytania nr PO VII WB 262.13.2018
zawarta w dniu … 2018 r. pomiędzy;
Skarbem Państwa – Prokuraturą Okręgową w Krakowie, 30-965 Kraków, ul.
Mosiężnicza 2, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 676-10-70-081, REGON
000000342, reprezentowaną przez …………… – ……………………………………, zwaną
w dalszej części umowy „Zamawiającym”,
a
firmą ………. posiadającą numer identyfikacji podatkowej ……, REGON ……..,
reprezentowaną przez …… – ……….., zwanym dalszej części umowy „Wykonawcą”.
§1
1.Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie polegające na
świadczeniu na zlecenie Prokuratury Okręgowej w Krakowie oraz podległych prokuratur
rejonowych, a mianowicie;
 Prokuratura Rejonowa w Krakowie – Krowodrzy,
 Prokuratura Rejonowa w Krakowie – Prądniku Białym,
 Prokuratura Rejonowa w Krakowie – Nowej Hucie,
 Prokuratura Rejonowa w Krakowie – Podgórzu,
 Prokuratura Rejonowa w Krakowie – Śródmieściu Wschód,
 Prokuratura Rejonowa w Krakowie – Śródmieściu Zachód,
 Prokuratura Rejonowa w Chrzanowie,
 Prokuratura Rejonowa w Miechowie
 Prokuratura Rejonowa w Myślenicach
 Prokuratura Rejonowa w Olkuszu,
 Prokuratura Rejonowa w Oświęcimiu,
 Prokuratura Rejonowa w Suchej Beskidzkiej,
 Prokuratura Rejonowa w Wadowicach,
 Prokuratura Rejonowa w Wieliczce.
usług w zakresie całodobowego przechowywania na parkingu (-ach) strzeżonym (-ych)
pojazdów
i ich części, zabezpieczonych w toku postępowań przygotowawczych. Zakres usługi
określony będzie każdorazowo zleceniem Zamawiającego.
2.Zakres podstawowych czynności wchodzących w skład każdorazowego zlecenia obejmuje
przechowywanie pojazdów i ich części, zabezpieczonych w toku postępowania
przygotowawczego, na parkingu (-ach) strzeżonym (-ych) wykonawcy przez 24 godziny na
dobę, także w niedziele i święta - do czasu, gdy pozostawał on będzie w dyspozycji
Zamawiającego.
3.Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego, przez całą dobę, także w niedziele i święta,
umieszczania i przechowywania wszystkich pojazdów i ich części, zabezpieczonych w toku
postępowania przygotowawczego na parkingu (-ach) strzeżonym (-ych) Wykonawcy.

4. Parking strzeżony, o którym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu znajduje się w …………
§2
Umowa niniejsza zawarta jest na czas określony i obowiązuje przez okres 12 miesięcy od
dnia 3 sierpnia 2018r. do 2 sierpnia 2019r. lub do wcześniejszego wykorzystania kwoty
określonej
w umowie w §3 ust. 1.
§3
1. Ostateczna wartość umowy nie może przekroczyć wartości …… zł brutto (słownie:
…..00/100) z zadania nr 1 i 2.
2. Realizacja zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie, zgodnie z bieżącymi potrzebami
Zamawiającego, w związku z czym Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia
zakresu zamówienia w stosunku do ilości usług.
§4
Strony umowy ustalają stawki dobowe za przechowywanie pojazdów w kwotach:
Motocykle i motorowery [CM] ….. zł / za dobę,
Samochody osobowe i inne pojazdy o DMC do 3,5t [SO] …. zł/ za dobę,
Samochody ciężarowe i inne pojazdy o DCM powyżej 3,5 t [SC] …. zł / za dobę
Przyczepy lekkie (do 750 kg masy całkowitej) / [PL] …. zł/za dobę,
Części i inne podzespoły pow. za 1m2 [POW] …. zł/ za dobę.
Podane kwoty zawierają podatek VAT (w stawce 23%).
2. Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo do nieodpłatnego przeholowania pojazdów na
swój parking z innego parkingu znajdującego się na terenie miasta Krakowa- zadanie nr
1/na ternie powiatu chrzanowskiego -zadanie nr 2, gdzie pojazd umieszczono
tymczasowo.
3. Ceny, o których mowa w ust.1 nie ulegają zmianie w czasie trwania umowy.
1.
1)
2)
3)
4)
5)

§5
1. Wykonawca oświadcza, że parking spełnia następujące wymogi:
 posiada utwardzone podłoże,
 posiada oświetlenie umożliwiające skuteczną obserwację znajdujących się tam
pojazdów
i ich części,
 jest należycie zabezpieczony, strzeżony i osoby trzecie mają ograniczony do niego
dostęp,
 posiada zadaszone i zamykane pomieszczenie, przeznaczone do składowania części
pojazdów,
 posiada czynną stacjonarną łączność telefoniczną.
2. Wykonawca zobowiązuje się dbać o pojazdy lub ich części przyjęte do przechowywania
(parkowania) z należytą starannością, w tym także o pojazdy uszkodzone zabezpieczając
je przed wpływem czynników atmosferycznych.
§6
1. Podstawą przyjęcia pojazdu na parking będzie pisemne zlecenie Zamawiającego
umieszczenia pojazdu lub jego części na parkingu zawierające: datę zlecenia,
określenie zlecającego, sygnatury akt, krótki opis pojazdu (m.in. marka, nr
rejestracyjny, przebieg, widoczne uszkodzenia) określenie osób, które mogą mieć

dostęp do pojazdu lub jego części w czasie przechowywania. Prokurator każdorazowo
wydaje upoważnienie dla innych osób mogących mieć dostęp do pojazdu.
2. Podstawą wydania pojazdu z parkingu będzie protokół zdawczo – odbiorczy
sporządzony przy udziale osób upoważnionych przez Zamawiającego i Wykonawcę
zawierający wszystkie niezbędne informacje (jak w pkt. 1) na temat pojazdu i
wyposażenia lub ich części.
§7
1. W okresie przechowywania pojazdu lub jego części na parkingu, dostęp do nich mogą
mieć tylko pracownicy Wykonawcy zatrudnieni na parkingu oraz inne osoby pisemnie
upoważnione przez Zamawiającego.
2. Służba dyspozytorska parkingu Wykonawcy będzie zobowiązana do prowadzenia
dokumentacji ewidencjonującej fakt przyjęcia oraz wydania pojazdu lub jego części.
§8
1. Wydanie pojazdu bądź przedmiotów z jego wyposażenia następuje z udziałem
upoważnionej osoby przez Zamawiającego, w oparciu o postanowienie lub pisemne
zezwolenie o zwrocie pojazdów lub ich części.
2. Podstawą wydania pojazdów i ich części z parkingu będzie:
 prawomocne postanowienie o zwrocie pojazdu lub jego części, a także
pisemne zezwolenie na odebranie pojazdu lub jego części z parkingu, wydane
przez Zamawiającego ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej
do odbioru pojazdu lub jego części,
 protokół zdawczo – odbiorczy zawierający dane o jakich mowa w § 6
niniejszej umowy.
3. Zamawiający ponosi koszty przechowywania pojazdów lub ich części do dnia
uprawomocnienia się postanowienia o wydaniu tegoż pojazdu lub jego części.
Z chwilą uprawomocnienia się w/w postanowienia obowiązek ten przejmuje osoba
uprawniona do odbioru.
§9
1. Z tytułu świadczonych usług Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie,
określone w oparciu o rzeczywiste ilości wykonanych usług obliczone na podstawie
faktycznego okresu przechowywania (parkowania) pojazdów lub ich części.
2. Wykonawca w ramach realizacji niniejszej umowy wystawiać będzie faktury na
koniec każdego kwartału, oddzielnie za każdą zrealizowaną usługę wykonaną w
danym kwartale związaną z przechowywaniem (parkowaniem) danego pojazdu lub
części,
w terminie do 5 dnia następnego miesiąca po upływie kwartału (tj. do 5.X, 5.I, 5.IV,
5.VII).
3. Faktury wykonawcy będą wystawione zgodnie z obowiązującymi przepisami VAT na
dane Prokuratury Okręgowej w Krakowie (z adnotacją, której prokuratury rejonowej
dotyczą
i sygnaturą sprawy).
4. Zapłata za przedmiot świadczenia następować będzie każdorazowo na podstawie
faktury wystawionej przez Wykonawcę w terminie 30 dni od daty jej przyjęcia przez
Zamawiającego.
5. Zapłata dokonywana będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
………….. .
6. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 10
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe wykonywanie zleconych
czynności i ewentualne szkody powstałe w toku przechowywania pojazdów i ich części.
2. Wykonawca oświadcza, że jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą polegającą
na przechowywaniu (parkowaniu) pojazdów i ich części jest ubezpieczony w zakresie
odpowiedzialności cywilnoprawnej od wszelkich ryzyk mogących skutkować
uszkodzeniem, zniszczeniem, utratą przechowywanych pojazdów i ich części.
3. Wykonawca zobowiązuje się do kontynuowania umowy ubezpieczenia pojazdów i ich
części przez cały czas trwania umowy, co poświadczy każdorazowo przedłożeniem
potwierdzonej za zgodność z oryginałem aktualnej i ważnej polisy ubezpieczeniowej w
zakresie świadczonych usług będących przedmiotem zamówienia.
4. Zamawiający może rozwiązać umowę bez uprzedniego wypowiedzenia, jeżeli
Wykonawca nie będzie kontynuował ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. W
takim przypadku Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10%
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust.1.
5. Odpowiedzialnością Wykonawcy nie jest objęte normalne zużycie pojazdu wskutek
upływu czasu i oddziaływania czynników atmosferycznych.
6. Karę, o której mowa w ust. 4, Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego
rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu
żądania Zamawiającego zapłaty takiej kary umownej.
7. Strony ustalają, że Zamawiającemu przysługuje także prawo kompensaty kwoty
należnych kar umownych z kwoty wynagrodzenia umownego przysługującego
Wykonawcy. Przed dokonaniem kompensaty Zamawiający zawiadomi pisemnie
Wykonawcę
o
wysokości
i podstawie naliczonych kar umownych.
8. Zamawiający lub Wykonawca mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania
przewyższającego karę umowną.
9. Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem skutecznego
przelewu na rzecz osoby trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego.
§ 11

1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnych zmian postanowień
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy w sytuacji, jakiej nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, a która spowodowałaby, że świadczenie stałoby się niemożliwe.
2. W szczególności zmiany mogą dotyczyć: przedmiotu zamówienia, terminu
wykonania umowy, zakresu umowy, w sytuacji gdy:
a) wystąpią sytuacje niezależne od stron umowy lub w przypadku działania siły
wyższej, powodującej konieczność wprowadzenia zmian do umowy. Wykonawca
jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Zamawiającego o fakcie zaistnienia
siły wyższej,
b) wystąpią okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy,
c) wystąpią potrzeby wprowadzenia zmian do umowy, wynikające ze zmian
natury technicznej,

d) wystąpi wywierająca bezpośredni wpływ na dalsze wykonywanie umowy
zmiana obowiązującego prawa powszechnego (np. ustawy, rozporządzenia) bądź
przepisów wewnętrznych, obowiązujących w Prokuraturze.
e) wystąpi potrzeba zmiany lokalizacji realizacji zamówienia.
3. Strony przewidują również zmiany wysokości wynagrodzenia należnego
wykonawcy,
w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług.
4. Ewentualne zmiany mogą zostać wprowadzone w życie po akceptacji ustaleń przez
obie strony umowy.
4. Zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej w postaci
aneksu.
§ 12
Każdej ze stron, w sytuacji rażącego naruszenia postanowień umowy przysługuje prawo
jednostronnego rozwiązania umowy po uprzednim pisemnym wypowiedzeniu z zachowaniem
30 – dniowego okresu wypowiedzenia.
§ 13
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§ 14
Integralną część umowy stanowi oferta Wykonawcy.

§ 15
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i
jeden dla Wykonawcy.
§ 16
Umowa wchodzi w życie z dniem ….

Załączniki:
1. Formularz oferty z dnia …..
2. Opis miejsca przechowywania pojazdów;

3. Zapytanie ofertowe nr PO VII WB 262.13.2018.
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