
Załącznik Nr 2 do zaproszenia 

UMOWA Nr    /2022 

PRZECHOWANIA I HOLOWANIA  
 

 

zawarta w dniu    

pomiędzy  

 

reprezentowanym przez : 

 

 

zwanym w dalszej części umowy Składającym,  

 

a 

  

reprezentowanym przez:  

 

zwanym w dalszej części umowy  Przechowawcą. 

 

§ 1 

 

1. Przechowawca zobowiązuje się przyjąć na przechowanie pojazdy lub ich części przekazywane 

przez Składającego w terminach uzgadnianych każdorazowo między stronami i zachować je  

w stanie nie pogorszonym (art. 835 Kodeksu Cywilnego). 

 

2. Przechowawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia i braki w wyposażeniu przewożonych 

pojazdów lub ich części od chwili ich przyjęcia, jak również za szkody wynikłe z ich 

niewłaściwego przechowywania w pełnej wysokości.  

 

3. Transport pojazdów lub części oddawanych przez Składającego na przechowanie zapewnia 

Przechowawca. 

 

4. Miejscem przechowywania zabezpieczanych pojazdów lub ich części przekazanych przez 

Składającego będzie teren parkingu Przechowawcy…………, przy czym wymieniony parking 

będzie posiadał odpowiednie zabezpieczenie w formie: właściwego podłoża i ogrodzenia 

terenu, zapewnienia całodobowego dozoru, prowadzenia rejestru na podstawie sporządzonych 

protokołów przekazania pojazdów oraz zapewnienia całodobowego monitoringu parkingu. 

 

5. Przechowawca zobowiązuje się do przechowywania zabezpieczonych pojazdów lub ich części 

przekazanych przez Składającego zgodnie z wymogami określonymi w punkcie 4,  

z zachowaniem należytej staranności w rozumieniu art. 355 Kodeksu Cywilnego, z 

zastrzeżeniem zmian korozyjnych powstałych wskutek działania środowiska naturalnego 

(atmosfery, wody, temperatury otoczenia), na które przechowawca nie może mieć wpływu. 

 

 

6. Za niezachowanie należytej staranności przy przechowywaniu pojazdów lub ich części 

odpowiada Przechowawca. (art. 472 Kodeksu Cywilnego). 

 

 

7. Przyjęcie do przechowania zabezpieczonych pojazdów lub ich części przekazanych przez 

Składającego potwierdzane będzie protokołem zdawczo-odbiorczym sporządzanym wspólnie 

przez strony zgodnie z wzorem protokołu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej umowy. 
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8. Składającemu służy prawo kontroli stanu przechowywanych pojazdów lub ich części  

w terminach uzgadnianych z Przechowawcą. 

 

 

§ 2 

 

1. Przechowawcy nie wolno używać pojazdów lub części pojazdów bez zgody Składającego 

chyba, że jest to konieczne do ich zachowania w stanie nie pogorszonym. 

 

2. Jeżeli Przechowawca bez zgody Składającego i bez koniecznej potrzeby używa pojazdów lub 

części pojazdów przekazanych albo zmienia miejsce lub sposób ich przechowywania albo, 

jeżeli oddaje wyżej wymienione rzeczy do przechowania innej osobie – jest odpowiedzialny 

także za przypadkową utratę lub uszkodzenie. 
 

 

3. Przechowawca może żądać odebrania pojazdów lub części pojazdów przed upływem terminu 

przechowywania określonego w umowie, jeżeli wskutek okoliczności, których nie mógł 

przewidzieć, nie może bez własnego uszczerbku lub zagrożenia pojazdu lub części pojazdów 

przechowywać go w taki sposób, do jakiego jest zobowiązany. 
 

 

4. Zwrot pojazdu lub części pojazdów powinien następować w miejscu przechowywania,  

tj. parking w……………, po sporządzeniu protokołu w trzech egzemplarzach po jednym dla 

każdej ze stron umowy i odbiorcy - załącznik Nr 1 do niniejszej umowy. 

 

5. Składający wyda stosowne upoważnienie osobie, która w jego imieniu będzie odbierała pojazd 

lub części pojazdów i przekazywała je odbiorcy. 

 

6. Składający może w każdym czasie żądać zwrotu zabezpieczanych pojazdów samochodowych 

lub części pojazdów oddanych na przechowanie. 

 

§ 3 

 

Na Przechowawcy spoczywa obowiązek przekazywania do Składającego, czyli do Sądu 

Rejonowego w Chełmie, sprawozdania w formie pisemnego wykazu pojazdów samochodowych 

pozostających do dyspozycji Sądu, pod rygorem nie zapłacenia wynagrodzenia - w terminie do 5-go 

dnia miesiąca kalendarzowego za miesiąc poprzedni- załącznik Nr 2 do niniejszej umowy. 

 

§ 4 

 

1. Składający zapłaci Przechowawcy wynagrodzenie, ustalone zgodnie z cennikiem wynikającym 

ze złożonej i przyjętej oferty. Oferta Przechowawcy stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej 

umowy. 

 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ustępie 1 rozliczane będzie na podstawie faktury VAT za 

usługi przechowywania i holowania pojazdów lub części pojazdów Składającego. 

 

3. Podstawą do wypłacenia należności przez Składającego będzie prawidłowo wystawiona faktura 

VAT wystawiana dla każdego przechowywanego pojazdu oddzielnie, zawierająca w 

szczególności datę wykonanej usługi, okres przechowywania, markę, model oraz numer 

rejestracyjny pojazdu wraz z oznaczeniem numeru sprawy, a w przypadku przechowywanych 

części pojazdów ich oznaczenie zgodnie z protokołem przyjęcia i oględzin wraz z oznaczeniem 

numeru sprawy. 
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4. Faktury VAT będą wystawiane przez Przechowawcę do 5-go dnia miesiąca kalendarzowego za 

miesiąc poprzedni. 

 

5. Faktury VAT za przechowywanie i usługi holowania regulowane będą przelewem na rachunek 

bankowy Przechowawcy wskazany w fakturze - w terminie 21 dni od daty otrzymania 

prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

 

6. Przechowawca zobowiązuje się do stosowania cen zgodnie ze złożona ofertą przez okres 

obowiązywania umowy. 

 

7. Maksymalna wartość umowy wynosi ……zł netto (słownie złotych netto:   

 

8. Jeżeli w okresie obowiązywania umowy Składający nie wydatkuje kwoty określonej w ust. 7, 

Przechowawcy nie przysługuje z tego tytułu roszczenie. Takie działanie Składającego nie 

będzie traktowane również jako ograniczenie zakresu umowy lub odstąpienie od umowy i nie 

będzie rodzić roszczeń odszkodowawczych po stronie Przechowawcy. 
 

9. Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w 

zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 

publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666), Zamawiający wyłącza możliwość składania 

faktur elektronicznych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (,,platformy’’) o którym 

mowa we wskazanej ustawie.    

 

§ 5 

 

1. Niniejsza umowa została zawarta na okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. 

 

2. Wcześniejsze rozwiązanie umowy może nastąpić przez każdą ze stron w formie pisemnej z 

zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia. 

 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają sporządzenia aneksu w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 6 

 

1. W sprawach nie unormowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie 

przepisy kodeksu Cywilnego. 

 

2. Wszelkie spory, wynikłe z realizacji umowy, rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby 

Składającego. 

 

§ 7 
 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej z stron. 

 

 

 

SKŁADAJĄCY :       PRZECHOWAWCA 
Sporządził: Dariusz Nadworski 
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ZAŁĄCZNIK Nr 1 

do umowy nr  /  

- Przechowania i Holowania 

 

Nr................... ...........................   

Nr pojazdu wg ks. ewidencji............ 

Nr sprawy:...................................... 

 

P R O T O K Ó Ł  

nr.............. z dnia ............................ 

z przyjęcia i oględzin pojazdu zabezpieczonego na parkingu 

 

................................................................................dnia.....................20…. r. godz. 

.................................... 

Przekazujący: .............................................................. z 

.............................................................................. 

(imię i nazwisko) 

Przyjmujący: ………………………………legitymujący się dowodem tożsamości …………........... 

(imię i nazwisko) 

 

Marka pojazdu ...........................................................Nr 

rejestracyjny.......................................................... 

Stan licznika …………………………………………… 

Rok produkcji …………………………………………. 

Nr podwozia w chwili zatrzymania........................................................................................................ 

Nr silnika w chwili zatrzymania............................................................................................................. 

I. Niniejszy protokół sporządzono w obecności:................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

II. Opis zewnętrzny samochodu: 

Koła: a) ilość kołpaków........................................................................................................................ 

 b) marka, stan techniczny opon.................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................... 

Zamki...................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................ 

Zderzak przedni .....................................................tylny........................................................................ 

Reflektor przedni prawy ........................................................................................................................ 

Reflektor przedni lewy........................................................................................................................... 

Kierunkowskazy..................................................................................................................................... 

Lampy tylne prawe................................................................................................................................. 

Lampy tylne lewe................................................................................................................................... 

Lusterka zewnętrzne............................................................................................................................... 

Dach pojazdu.......................................................................................................................................... 

Drzwi pojazdu........................................................................................................................................ 

Maska przednia....................................................................................................................................... 

Maska tylna............................................................................................................................................ 

Błotniki................................................................................................................................................... 

Korek zbiornika paliwa.......................................................................................................................... 

Hak holowniczy................................................antena radiowa.............................................................. 

Bagażnik dachowy.................................................................................................................................. 

Szyby...................................................................................................................................................... 

Wycieraczki............................................................................................................................................ 
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Tablice rejestracyjne............................................szt.............................................................................. 

III. Opis  wnętrza pojazdu : 

Kierownica.........................................................zagłówki szt. .............................................................. 

Fotele przednie....................................................................................................................................... 

Fotele tylne............................................................................................................................................. 

Pokrowce na fotele................................................................................................................................. 

Pasy bezpieczeństwa.............................................................................................................................. 

Gałka dźwigni zmiany biegów............................................................................................................... 

Radioodbiornik (marka, nr) ................................................................................................................... 

 

Kolumny, głośniki, szt. .......................................................................................................................... 

Stan licznika kilometrów........................................................................................................................ 

Braki i uszkodzenia tablicy rozdzielczej................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

IV. Opis bagażnika : 

Koło zapasowe........................................................................................................................................ 

Zestaw kluczy......................................................................................................................................... 

Podnośnik............................................................................................................................................... 

Gaśnica..............................................................trójkąt ostrzegawczy.................................................... 

Luźno leżące wewnątrz pojazdu przedmioty nie związane z konstrukcją ani też z wyposażeniem 

pojazdu...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

IV. Opis przyjętych części: 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

 

Obecny przy oględzinach....................................................................................................................... 

(imię i nazwisko) 

 

oświadczam, że stan faktyczny pojazdu i jego zawartość jest zgodne z ww. protokołem.  

Parking nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy i przedmioty nie wyszczególnione i nie zgłoszone 

przez przekazującego pojazd. 

 

         

.....................................................     ................................................ 
(oględziny przeprowadził)       (przekazujący pojazd) 

 

 

 

.................................................. 
(przyjmujący pojazd) 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 

Do umowy nr  /  

- Przechowywania i Holowania 

 

 

 

SĄD REJONOWY 

    w CHEŁMIE 

Al. Żołnierzy I AWP 16 

 

 

WYKAZ POJAZDÓW ZABEZPIECZONYCH I PRZECHOWYWANYCH PRZEZ 

 

NA PARKINGU STRZEŻONYM W     PRZY 

  

ZA OKRES OD ....................................DO ............................................... 

 

 

Lp. 
Marka pojazdu, 

numer rejestracyjny 

Data przyjęcia na 

przechowanie 

Nr protokołu 

przyjęcia - 

przekazania 

Nr sprawy - 

oznaczenie 

sądowe 

Uwagi 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 
     

 

 
     

 

 

        Sporządził:……………………. 

 

 

 

 

………………., dnia................................. 
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ZAŁĄCZNIK nr 3 

do umowy nr  /  

- Przechowywania i Holowania 

 

 

CENNIK USŁUG 

 

1. Należność za usługę przewozu lub holowania pojazdów w granicach administracyjnych miasta 

Chełm, ryczałt – …………… zł brutto (……….zł netto). 

 

2. Należność za usługę holowania lub przewozu pojazdu lub części pojazdu spoza granic 

administracyjnych miasta Chełm, - stawka za jeden kilometr – ………… zł brutto  

(………..zł netto). 
 

3. Należność za wykonaną usługę przechowywania pojazdu (1 doba) –……….. zł brutto  

(…….. zł netto). 


