
 STAROSTWO POWIATOWE W KĘPNIE  
  ul.Kościuszki 5, 63-600 Kępno 
  tel: 62 78 28 900  
  fax: 62 78 28 901 
  e-mail: sekretariat@powiatkepno.pl 

  
 

www.powiatkepno.pl 
sporządził: G.Miszkinis  62 78 28 942 
 

 

 

KT.272.1.2019                                                                                                  Kępno, dn. 08.08.2019 r.  

 

OGŁOSZENIE 

 
na zapytanie ofertowe dot. Wykonania usługi usuwania pojazdów przewożących materiały 

niebezpieczne z dróg powiatu kępińskiego oraz prowadzenie całodobowego parkingu strzeżonego dla 

pojazdów przewożących materiały niebezpieczne usuniętych z dróg powiatu kępińskiego- 2 zadania  

 

Starosta Kępiński w Kępnie, ul. Kościuszki 5 zaprasza do złożenia oferty cenowej na:   

Wykonanie Usługi usuwania pojazdów przewożących materiały niebezpieczne z dróg powiatu 

kępińskiego oraz prowadzenie całodobowego parkingu strzeżonego dla pojazdów przewożących 

materiały niebezpieczne usuniętych z dróg powiatu kępińskiego - 2 zadania 
1. Zamawiający  
Powiat Kępiński: adres: ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno, NIP 619-20-19-753 

1. Niniejsze postępowanie na mocy obowiązujących przepisów prawa nie podlega ustawie prawo zamówień 

publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania ofertowego do upływu terminu 

składania ofert. O dokonanych zmianach informuje się na stronie Biuletyn Informacji Publicznej, na której 

zostało zamieszczone ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu.  

2. Przedmiot zamówienia  
1. Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie usługi usuwania pojazdów przewożących materiały 

niebezpieczne z dróg powiatu kępińskiego oraz prowadzenie całodobowego parkingu strzeżonego dla 

pojazdów przewożących materiały niebezpieczne usuniętych z dróg powiatu kępińskiego- 2 zadania  

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: na zadanie Nr 1 i zadanie Nr 2  

Kod CPV 50.11.81.10-9 – usługi holownicze 

Kod CPV 98.35.11.00-9 – usługi parkingowe 

3. Zakres zamówienia: Wykonanie usługi usuwania pojazdów przewożących materiały niebezpieczne 

z dróg powiatu kępińskiego oraz prowadzenie całodobowego parkingu strzeżonego dla pojazdów 

przewożących materiały niebezpieczne usuniętych z dróg powiatu kępińskiego- 2 zadania  

Zadanie nr 1 – usuwanie pojazdów przewożących materiały niebezpieczne z dróg powiatu kępińskiego 

w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1-2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r, - Prawo o ruchu 

drogowym (tj. Dz. U. z 2018r, poz. 1990 z późn.zm.) 

Zadanie nr 2- prowadzenie całodobowego parkingu strzeżonego dla pojazdów przewożących 

materiały niebezpieczne , usuniętych z dróg powiatu kępińskiego w przypadkach określonych w art. 

130a ust. 1-2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r, - Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2018r, poz. 

1990 z późn.zm.) 

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki udziału  

Zadanie nr 1 – usuwanie pojazdów przewożących materiały niebezpieczne z dróg powiatu kępińskiego 

w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1-2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r, - Prawo o ruchu 

drogowym (tj. Dz. U. z 2018r, poz. 1990 z późn.zm.) 

Zakres usługi usuwania pojazdów z dróg, przewozu, holowania pojazdu (całodobowo przez 7 dni w 

tygodniu, bez względu na warunki atmosferyczne, porę dnia lub nocy oraz utrudnienia wynikające z 

ukształtowania terenu, warunków zabudowy i inne) w szczególności obejmuje: 

a) zobowiązanie Wykonawcy do realizacji każdego zlecenia usunięcia z drogi pojazdu przewożącego 

materiały niebezpieczne ; 

b) dojazd do miejsca przebywania pojazdu wskazanego przez upoważnioną osobę wydającą 

dyspozycję usunięcia pojazdu z drogi; 
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c) przygotowanie pojazdu lub pojazdu i jego elementów do załadunku (wszelkie prace towarzyszące 

przygotowaniu pojazdu do transportu ); 

d) załadunek pojazdu (części pojazdu) na zestaw holujący, zabezpieczenie pojazdu przed 

uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradzieżą w czasie transportu; 

e) uporządkowanie drogi z odpadków szkła, metalu i innych elementów; 

f) dojazd pojazdem usuniętym z drogi na wyznaczony przez Starostę Kępińskiego parking strzeżony; 

g) rozładunek i zaparkowanie pojazdu na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Starostę 

Kępińskiego, 

h) prowadzenie dokumentacji związanej z usuwaniem pojazdów z dróg w przypadkach określonych w 

art. 130a ust.1 -3 ustawy Prawo o ruchu drogowym; 

i) możliwość kontroli prowadzonej dokumentacji oraz posiadanej bazy transportowej w okresie 

wykonywania usługi przez upoważnionego przez Zamawiającego  pracownika urzędu; 

j) ponoszenie odpowiedzialności cywilnoprawnej przed właścicielem pojazdu z tytułu ewentualnego 

uszkodzenia, utraty pojazdu lub ładunku przewożonego pojazdem od momentu przystąpienia do jego 

usunięcia do przyjęcia na właściwy  parking strzeżony. 

Zamawiający wymaga, aby wyposażenie pojazdów przystosowanych do usuwania lub przemieszczania 

pojazdów było zgodne z § 38 rozporządzenia Ministra Infrastruktury  z dnia 31 grudnia 2002r, w 

sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia  

(Dz.U. z 2016r,poz. 2022 z późn.zm.). 

Do holowania pojazdów powinien być wykorzystany sprzęt specjalistyczny przeznaczony do tego 

rodzaju zadań typu laweta i holownik z wciągarką w liczbie zapewniającej możliwość sprawnego i 

ciągłego odholowania pojazdu z każdego miejsca na terenie Powiatu Kępińskiego w możliwie 

najszybszym czasie. Wykonawca powinien posiadać uprawnienia do wykonywania określonej 

działalności , tj. posiadać licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub 

zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy zgodnie z ustawą z 06.09.2001r, o 

transporcie drogowym. 

Do przedmiotu zamówienia zaliczana jest usługa z odstępstwem od usunięcia pojazdu. Zakres 

czynności wchodzą usługi: 

a) dojazd do miejsca zdarzenia – odstąpienie od wykonania usługi; 

b) dojazd do miejsca zdarzenia podjęcie czynności załadunku pojazdu – odstąpienie od usługi. 

Zadanie nr 2-prowadzenie całodobowego parkingu strzeżonego dla pojazdów przewożących 

materiały niebezpieczne, usuniętych z dróg Powiatu Kępińskiego w przypadkach określonych w art. 

130a ust. 1-2 ustawy Prawo o ruchu drogowym 

Parkowanie pojazdów powinno odbywać się na parkingu strzeżonym, odpowiednio ogrodzonym, 

oświetlonym i monitorowanym z całodobowym dozorem; 

- ogrodzenie parkingu trwałe – betonowe lub metalowe, 

- nawierzchnia parkingu – utwardzona, 

- pojazdy uszkodzone powinny być zabezpieczone w sposób niezagrażający środowisku, a jednocześnie 

tak, aby ich stan nie ulegał znacznemu pogorszeniu poprzez parkowanie , 

- parking zamykany w sposób uniemożliwiający wjazd i wyjazd pojazdu bez zezwolenia osoby 

nadzorującej, 

Parking powinien spełniać wymogi rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 

listopada 2012r, w sprawie warunków technicznych parkingów, na które są usuwane pojazdy 

przewożące towary niebezpieczne (Dz.U. z 2012r, poz. 1293) i znajdować się na terenie powiatu 

kępińskiego lub powiatów ościennych. 

Zakres usługi prowadzenia parkingu strzeżonego (czynnego całą dobę przez 7 dni w tygodniu, o 

każdej porze dnia lub nocy) w szczególności obejmuje: 

a) właściwe przechowywanie powierzonych pojazdów ich elementów, przedmiotów w nich 

pozostawionych w sposób zabezpieczający je przed zniszczeniem, uszkodzeniem ,kradzieżą, 

b) umożliwienie osobom upoważnionym dokonywanie oględzin pojazdu na terenie parkingu, 

c) wydanie pojazdu osobie uprawnionej  po okazaniu dowodu uiszczenia opłaty za usunięcie i 
parkowanie pojazdu na konto Zamawiającego wg stawek określonych w Uchwale Rady Powiatu 

Kępińskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na 
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parkingu strzeżonym oraz wysokość kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia 

pojazdu obowiązującej w okresie usunięcia i parkowania pojazdu; 

d) w przypadku nieodebrania pojazdu z parkingu w terminie 3 miesięcy od dnia jego usunięcia, 

jednostka prowadząca parking strzeżony powiadamia o tym fakcie Zamawiającego oraz podmiot, 

który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu nie później niż trzeciego dnia od dnia upływu tego terminu; 

e)prowadzenie dokumentacji związanej z parkowaniem pojazdów, prowadzenie ewidencji 

umożliwiającej uzyskanie przez Zamawiającego w każdym  czasie danych dot. ilości i czasu 

przechowywania pojazdów; 

f) możliwość kontroli prowadzonej dokumentacji oraz posiadanej bazy parkingowej w okresie 

wykonywania usługi przez upoważnionego przez Zamawiającego pracownika urzędu; 

g) zrealizowanie każdego zlecenia umieszczenia pojazdu usuniętego z drogi na parkingu strzeżonym; 

h)ponoszenie odpowiedzialności cywilnoprawnej przed właścicielem pojazdu z tytułu ewentualnego 

uszkodzenia, utraty pojazdu lub ładunku przewożonego pojazdem od momentu przyjęcia pojazdu na 

parking strzeżony do momentu wydania go uprawnionej osobie. 

Złożona oferta może dotyczyć świadczenia łącznie dwóch zadań w pkt 1 przedmiotu zamówienia 

zadanie nr 1, zadanie nr 2 lub jednego z nich. 

5. Przy wyborze ofert Zamawiający kierować się będzie jedynym kryterium cena – 100%.   

1. Cena brutto oferty  – waga 100 % 

2. Cena wskazana w formularzu ofertowym musi być podana w PLN cyfrowo i słownie w kwocie brutto.   

3. Cena za wykonanie zamówienia obejmuje wszystkie koszty niezbędne do całkowitego i efektywnego wykonania 

zamówienia. Cena za wykonanie zamówienia jest stała i nie ulega zmianie w trakcie realizacji umowy,  

4. Proponowana cena usługi . 

Proponowane ceny brutto (z Vat) podane w złotych za usunięcie pojazdów z drogi ,za 1 dobę parkowania w 

zależności od rodzaju pojazdów oraz za odstąpienie od usunięcia pojazdu z powodu  ustania  przyczyny 

usunięcia nie mogą być wyższe niż stawki uchwalone przez Radę Powiatu Kępińskiego w Uchwale nr 

XLVII/282/2018 z dnia 16.10.2018 r 

5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów,  

6. Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie 

przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro, stanowiącego zał. do Uchwały nr 166.V.2017 z dnia 20.04. 

2017 r. z zastrzeżeniem art. 70
1  

ust. 3 oraz art. 70
3
ust.2 kodeksu cywilnego. 

6. Warunki płatności: 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku. 

7. Termin i miejsce realizacji zamówienia: 

1.Termin realizacji od podpisania umowy do dnia 31.12.2021r. 

2.Miejsce realizacji zamówienia – Powiat Kępiński 

8. Informacje o sposobie porozumiewania się oferentów z zamawiającym 

Do kontaktowania się z oferentami upoważniona jest  osoba: 

Justyna Rosielewska –Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu tel.62 78 -28-950 

9. Sposób przygotowania oraz miejsce i termin składania ofert: 

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Starostwie Powiatowym  

w Kępnie ul. Kościuszki 5 Biuro podawcze /pokój nr 4/do dnia 16 sierpnia 2019 roku do godz. 14:00.  

2. Koperta z ofertą powinna posiadać dopisek: „Oferta na Usuwanie pojazdów przewożących 

materiały niebezpieczne z dróg powiatu kępińskiego oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla 

pojazdów przewożących materiały niebezpieczne- 2 zadania   

3. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone niezwłocznie bez ich otwierania. 

4. Oferta powinna zawierać: 

a) formularz oferty zgodnie z załącznikiem nr 1  

b) proponowaną wysokość opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu na parkingu strzeżonym 

zgodnie z załącznikiem nr 2, 

c) wykaz pojazdów przeznaczonych do usuwania pojazdów wraz z kserokopiami dokumentów 

potwierdzających własność lub inną formę władania pojazdami , które będą używane do usuwania 

pojazdów wskazanych przez uprawnione organy( np. kserokopie dowodów rejestracyjnych wraz z 

ważnymi badaniami technicznymi, umowy leasingu, umowy użytkowania)zgodnie z załącznikiem  nr 3 

(dotyczy oferty na usuwanie pojazdów) 

d) parametry techniczne parkingu zgodnie z załącznikiem nr 4 (dotyczy oferty na prowadzenie 

parkingu strzeżonego) 



5. Formularz ofert powinien być podpisany, a wszystkie załączniki parafowane przez osobę upoważnioną do 

składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta. 

6. W przypadku gdy jako załącznik do oferty dołączona została kopia jakiegoś dokumentu powinna być ona 

potwierdzona za godność z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę. 

7. Wysokość opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów usuniętych z dróg podane przez Oferenta będą 

obowiązywać przez okres związania umową i nie będą podlegały waloryzacji w okresie jej trwania. 

10. Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie 

przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro, stanowiącego zał. do Uchwały nr 166.V.2017 z dnia 20.04. 

2017 r. z zastrzeżeniem art. 70
1  

ust. 3 oraz art. 70
3
ust.2 kodeksu cywilnego. 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

jeżeli oferty przewyższają kwotę która Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający skontaktuje się z Oferentem w 

sprawie podpisania umowy. 

11. Termin związania oferta – 30 dni licząc od terminu składania ofert  

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą uwzględniane.     

Załącznikami do zapytania są:  

Załącznik nr 1- formularz oferty  

Załącznik nr 2 – wykaz pojazdów 

Załącznik nr 3– parametry techniczne parkingu 

Załącznik nr 4 – umowa na zadanie nr 1 

Załącznik nr 5 – umowa na zadanie nr 2 

 

 

                                                                                                                                  Starosta Kępiński 

                                                                                                                                /-/Robert Kieruzal 
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Załącznik nr 1 

 

…………………………..                                                                         ………………dnia………….2019r. 

(pełna nazwa i adres Oferenta) 

Tel/fax/e-mail 

                                                                                                        Powiat Kępiński 

                                                                                                       ul. Kościuszki 5 

                                                                                                          63-600  Kępno 

 

OFERTA 

 

Zgodnie z zapytaniem ofertowym składam Ofertę na usuwanie pojazdów przewożących materiały 

niebezpieczne z terenu powiatu kępińskiego oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym – 

2 zadania  

1. Jednocześnie oświadczam/my, że zapoznaliśmy się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnosimy 

żądanych zastrzeżeń, 

2.  Złożone przez mnie oświadczenia są prawdziwe, a dane zawarte w odpisie są aktualne  

i zgodne z danymi zawartymi w rejestrze firmy, 

3. W przypadku wybrania mojej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu  

i terminie określonym przez Zamawiającego, wg wzoru określonego w treści zapytania ofertowego, 

4. Potwierdzam termin realizacji całego zamówienia od daty zawarcia umowy do dnia 31.12.2021r.  

5. Wyrażam zgodę na warunki płatności tj 30 od dnia otrzymania faktury,  

6. Okres związania ofertą 30 dni, liczony od terminu składania ofert.  

7. Oświadczam, ze wypełniłem obowiązki 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 i zapoznałem te osoby z klauzulą informacyjną załączoną przez Starostwo Powiatowe w Kępnie 

do dokumentacji związanej z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania 

ofertowego na: Usuwanie pojazdów przewożących materiały niebezpieczne z dróg powiatu kępińskiego oraz prowadzenie 

parkingu strzeżonego dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne-   

8.  Jako osobę upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym wyznaczam………………….tel./ e-maila:     

9. Oferuje wykonać niniejsze zamówienie za cenę 

Pakiet nr I (Zadanie Nr 1) brutto…………………………..zł 

Słownie……………………………………………. 

Pakiet nr II( zadanie Nr 2) brutto  ………………………….zł  

słownie ……………………………………………                                                                                      
Dla potwierdzenia złożonego oświadczenia załączam następujące dokumenty: 

1. kopie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub kopię zezwolenia na wykonywanie 

zawodu przewoźnika drogowego rzeczy. 

2. kopię dowodów rejestracyjnych pojazdów przystosowanych do usuwania lub przemieszczania pojazdów. 

3. kopia dokumentów potwierdzających tytuł prawny do dysponowania nieruchomością przeznaczoną na parking 

strzeżony. 

4. ubezpieczenie działalności  

5. inne:  
                                                                                               ………………………………….. 

                                                                                    Podpis(y) osób upoważnionych do składania 

                                                                                      Oświadczeń woli w imieniu wykonawcy 

                                                               Podpis pełnomocnika- jeżeli został ustanowiony 

 

*RODO- Rozporządzenie 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 

 

 
 



 

 

 

Szczegółowe ceny jednostkowe 

 

PAKIET I - USUWANIE POJAZDÓW 

 

Lp. Rodzaj pojazdu Ilość (szt) Cena 

jednostkowa 

brutto 

Wartość 

zamówienia brutto 

(kol. 3 x kol.4) 

1 Pojazd przewożący materiały 

niebezpieczne 

 

5 
       

 …………zł          

          

…………zł 

           RAZEM (suma z kol.5)  

 

 

                

…………zł 

(kwotę jw. należy przenieść do 
formularza oferty) 

 

Nadto podaję ceny za odstąpienie od usunięcia pojazdu z powodu ustania przyczyny jego usunięcia 

w zależności od rodzaju pojazdu: 

 

Lp. Rodzaj pojazdu Ilość 

poj. 

 

Cena 

jednostkowa 

brutto 

 

Wartość zamówienia     

brutto z a szt. 

(kol. 3xkol.4) 

1 Pojazd przewożący materiały 

niebezpieczne 

 

5 

 

……………..zł 

 

…………………….zł 

           

             RAZEM 

 

………………….zł 

(kwotę należy przenieść do 

formularza oferty) 

 

                                                                                     ………………………………………. 
                                                                                    Podpis(y) osób upoważnionych do składania 

                                                                                                               Oświadczeń woli w imieniu wykonawcy 

 

PAKIET II – PRZECHOWYWANIE POJAZDÓW 

 

Lp. Rodzaj pojazdu Ilość 

(szt) 

 

Czas 

parkowania 

w dobach 

Cena 

jednostkowa 

brutto 

Wartość 

zamówienia 

brutto 

(3x 4x 5  ) 

 

1 2 3 4 5 6 

1 Rower lub motorower 5 5 …………zł …………zł 

  

RAZEM (suma z kol. 6) 

   

…………….zł 
(kwotę  j.w. należy 
przenieść do 

formularza oferty 

                                                                                                        ……………………………… 
                                                                                          Podpisy/y osoby/osób do składania                              

                                                                                          oświadczeń woli w imieniu wykonawcy                                                                                         

  

  

UWAGA! – Ww. kwoty nie mogą być wyższe od kwot ustalonych przez Radę Powiatu Kępińskiego w Uchwale 

Nr XLVII/282/2018 z dnia 16.10.2018r 
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Załącznik nr 2 

 
………………………….. 

WYKONAWCA 

 

 

Wykaz narzędzi, wyposażenia i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu 

realizacji zamówienia  wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami 

(Pakiet I –usuwanie pojazdów) 

 

 

Lp. Wyszczególnienie wyposażenia (marka i 

rodzaj pojazdu) 

Numer rejestracyjny Podstawa 

dysponowania 

zasobami np.(nazwa i 

adres wynajmującego, 

okres najmu) 

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

 
Uwaga: do wykazu należy dołączyć kserokopie dowodów rejestracyjnych z ważnymi badaniami technicznymi 

 

 

 

 

                                                                                                 

                                                                                                           ……………………………… 
Podpisy/y osoby/osób do składania 

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy 

Podpis pełnomocnika-jeżeli został ustanowiony 

 

 

 



 
 

Załącznik nr 3 

 
………………………….. 

    WYKONAWCA 

 

 

Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu 

realizacji zamówienia  wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami 

(Pakiet II –przechowywanie  pojazdów) 

 

 

 
Lp. Lokalizacja parkingu (adres) Liczba miejsc dla 

pojazdów o dmc do 3,5 t 

Liczba miejsc dla 

pojazdów o dmc powyżej 

3,5 t do/ powyżej 16t 

Podstawa dysponowania 

zasobami,np.:własny, 

wynajmowany(nazwa i 
adres wynajmującego 

,okres  wynajmu) 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 
Uwaga: do wykazu należy dołączyć mapkę/ szkic sytuacyjny lokalizacji parkingu zawierający następujące informacje: 

 Lokalizacja obiektu, tzn. dostępność z  drogi publicznej, 

 Wymiary obiektu, 

 Rozmieszczenie miejsc parkingowych dla poszczególnych rodzajów pojazdów 

 

 

 

 

                                                                                                              …………………………… 
Podpisy/y osoby/osób do składania 

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy 

Podpis pełnomocnika-jeżeli został ustanowiony 
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Załącznik Nr 4 

 

Wzór UMOWY Pakiet I 

Zawarta w dniu ………., pomiędzy Powiatem Kępińskim z siedzibą w Kępnie przy ul. Kościuszki 5, 

zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 

1. Roberta  Kieruzala – Starostę Kępińskiego 

2. Alicję Śniegocką - Wicestarostę Kępińskiego 

a…………………………………………… 

zwanym w dalszej treści Wykonawcą 

reprezentowanym przez: 

 W rezultacie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie   

zapytania ofertowego z uwzględnieniem art. 4 pkt. 8 Prawa Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 

2004 roku (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) została zawarta umowa o następującej treści: 

§1 

Zamawiający zamawia, a wykonawca przyjmuje do wykonania , prace polegające na usuwaniu 

pojazdów przewożących materiały niebezpieczne z terenu powiatu kępińskiego zgodnie z ustawą 

Prawo o ruchu drogowym w zakresie Pakietu oznaczonego nr 1 na warunkach ustalonych w 

zapytaniu ofertowym. 

§2 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia umowy od podpisania umowy do 31 grudnia 2021r. 

§3 

Wykonawca zobowiązuje się: 

1) wykonać każdą dyspozycję usunięcia pojazdu z drogi (całodobowo przez 7 dni w tygodniu) wydaną 

przez uprawniony organ w trybie art. 130a ustawy dnia 20 czerwca 1997r, -Prawo o ruchu drogowym 

(tj. Dz.U. z 2018, poz. 1990 z późn. zm.) zwana dalej „u.p.r.d.” 

2) zapewnić przybycie na miejsce zdarzenia w maksymalnym czasie do 30 minut od wydania 

informacji o wydaniu dyspozycji usunięcia pojazdu, 

3) przedstawić w Wydziale Komunikacji i Transportu do 5 dnia każdego miesiąca, wykaz pojazdów 

usuniętych z terenu powiatu kępińskiego w miesiącu poprzednim, w podziale na tryb usunięcia, 

zawierający datę usunięcia, markę pojazdu i numer rejestracyjny, 

4) usunąć pojazd z drogi i przekazać go na parking strzeżony wskazany przez Zamawiającego po 

otrzymaniu dyspozycji usunięcia pojazdu od uprawnionych podmiotów. Na polecenie podmiotu, który 

wydał dyspozycję usunięcia pojazdu, w przypadku ustania przyczyny jego usunięcia, wykonawca 

odstąpi od usunięcia pojazdu, 

5) przewiezienia bez dodatkowego wynagrodzenia pojazdów usuniętych w trybie art. 130a u.p.r.d. , 

a nieodebranych w terminie 1 m-ca od usunięcia – na wskazany przez zamawiającego parking 

,dotyczy to również pojazdów , które były usunięte  i nieodebrane   przed dniem zawarcia niniejszej 

umowy , 

6) uporządkować miejsce, na którym znajdował się przeznaczony do usunięcia pojazd, z wyjątkiem 

konieczności użycia specjalistycznego sprzętu znajdującego się w pojazdach do tego przystosowanych 

(np. Straży Pożarnej itp.), bez pobierania z tego tytułu dodatkowych opłat, 

7) świadczyć usługi pojazdami podanymi w wykazie załączonym do oferty.  

                                  § 4  

1.Do kierowania pracami z ramienia Wykonawcy wyznacza się p. …………………tel 

2.Upoważniony pracownik Zamawiającego uprawniony jest w szczególności do: 

1) Sprawowania nadzoru i przeprowadzenia kontroli w zakresie jakości i solidności świadczonych 

usług dotyczących usuwania pojazdów, przemieszczania pojazdów, prawidłowego zabezpieczenia 

pojazdów, 

2) Kontroli następujących dokumentów: dowodów rejestracyjnych pojazdów, którymi wykonywane są 

usługi usuwania pojazdów, rejestru wykonywanych zleceń usunięcia lub przemieszczenia pojazdów, 

aktualnej polisy ubezpieczeniowej, kopii rachunków za wykonanie usługi przewozowej, 



§5 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy stosując przy jego wykonywaniu przepisy 

prawa regulujące przedmiotową problematykę. 

2.Wykonawca podczas realizacji przedmiotu umowy ponosi pełną odpowiedzialność za szkody 

wyrządzone osobom trzecim. 

3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności cywilnoprawnej za uszkodzenie lub utratę usuwanego 

pojazdu. 

4.Wykonawca oświadcza, że posiada opłaconą polisę potwierdzającą , iż jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 

                                                                   §6 

1.Za usługę polegającą na usunięciu jednego pojazdu danego rodzaju, Wykonawcy należy się od 

Zamawiającego wynagrodzenie brutto w następującej wysokości: 

a) pojazd przewożący materiały niebezpieczne …………….zł 

2.Za odstąpienie od usunięcia pojazdu z drogi w trakcie jego usuwania  Wykonawcy należy się od 

Zamawiającego wynagrodzenie brutto w następującej wysokości: 

a) pojazd przewożący materiały niebezpieczne ………zł 

3.Maksymalna wartość umowy  wynosi………….zł brutto (słownie:    ) zgodnie z wielkością  

zamówienia pojazdów określonych w zapytaniu ofertowym. 

                                                                   §7 

1.Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie : 

1) usuniętych  pojazdów i przewiezionych na parking strzeżony wskazany przez  Zamawiającego, 

2) dojazdu do miejsc, z których pojazdy zostały odebrane przez ich właścicieli we   własnym zakresie, 

2. Wielkość zamówienia pojazdów określona w ofercie Wykonawcy dla poszczególnych rodzajów 

pojazdów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. 

3. Postanowienie ust. 4 wyklucza jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze w przypadku gdyby w/w 

pojazdów w okresie objętych umową było mniej niż przewidziano w ofercie. 

4. Wykonawca ma pełną świadomość, że przedmiot umowy realizuje na rzecz zaspokojenia potrzeb 

Zamawiającego w zakresie usuwania pojazdów z terenu powiatu kępińskiego. 

5. Strony postanawiają, że 

1) rozliczenie za przedmiot umowy będzie się odbywało fakturami wystawionymi w okresach 

miesięcznych ( z uwzględnieniem cen jednostkowych za poszczególne rodzaje usuniętych 

pojazdów) i będzie dotyczyć pojazdów usuniętych z terenu powiatu kępińskiego w trybie art. 130a 

ustawy Prawo o ruchu drogowym ) i faktycznie odebranych z parkingu strzeżonego przez 

właścicieli , osoby upoważnione lub przewiezionych na zlecenie zamawiającego na wskazany 

parking , 

2) Termin zapłaty faktur Wykonawcy będzie wynosić 30 dni od daty ich doręczenia. 

§8 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne z 

zastrzeżeniem ust.4. 

2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 

a) za nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę w wysokości 1.000 z, tj. w szczególności za: 

- nieuporządkowanie miejsca, na którym znajdował się pojazd przeznaczony do usunięcia (za 

wyjątkiem konieczności użycia sprzętu specjalistycznego znajdującego się w pojazdach do tego 

przystosowanych), 

- przekroczenie czasu oczekiwania na przybycie na miejsce zdarzenia powyżej 30 min. od chwili 

powiadomienia (z wyłączeniem uzasadnionych przypadków) 

b) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę w wysokości 2% wynagrodzenia umownego 

określonego w § 6 ust.2 umowy .Kary, o których mowa w ust.2 lit.a i lit.b będą potrącane z 

wynagrodzenia umownego, którym mowa w § 6 ust. 2 umowy albo wpłacone przez Wykonawcę na 

konto wskazane przez Zamawiającego, 

c) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną, jeżeli odmawia bez uzasadnionych przyczyn 

odbioru przedmiotu umowy poprzez nie przyjęcie faktury Wykonawcy w wysokości 2% 
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wynagrodzenia miesięcznego za wykonany przedmiot odbioru, za każdy dzień nieuzasadnionej 

zwłoki w przyjęciu faktury Wykonawcy, 

3.Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar 

umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

§ 9 

1.Oprócz przypadków określonych w przepisach KC Zamawiającemu przysługuje prawo 

odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 

wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, zaś Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

2.Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy 

Wykonawca powierzy wykonywanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi niż Wykonawca. 

3.Wykonawcy   przysługuje prawo odstąpienia od umowy  jeżeli Zamawiający zawiadomi 

Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł 

spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy - odstąpienie od umowy w tym 

wypadku może nastąpić w trybie i na zasadach określonych w ust. 1. 

§10 

Nieistotne postanowienia niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron, przy czym 

wymagają one dla swej ważności pisemnego aneksu. 

§11 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy ustawy 

Prawo zamówień publicznych , ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz właściwe przepisy 

Kodeksy cywilnego. 

§12 

1.W przypadku powstania sporu w związku z niniejszą umową strony dążyć będą do ugodowego 

rozstrzygnięcia sporu, tj. w drodze negocjacji i porozumienia. 

2.W przypadku niemożności ugodowego rozstrzygnięcia sporu sądem wyłącznie właściwym do 

rozpoznawania sporów powstałych w związku z niniejszą umową jest sąd miejscowo właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

§ 1 3  
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, 

jeden dla Wykonawcy. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                       WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 5 

Wzór UMOWY Pakiet II 

Zawarta w dniu …………..r, pomiędzy Powiatem Kępińskim z siedzibą w Kępnie przy ul. Kościuszki 5, 

zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 

Roberta  Kieruzala – Starostę Kępińskiego 

Alicję Śniegocką   – Wicestarostę Kępińskiego 

a ……………………………………… 

zwanym w dalszej treści umowy  Wykonawcą , reprezentowanym przez: 

W rezultacie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie   

zapytania ofertowego z uwzględnieniem art. 4 pkt. 8 Prawa Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 

2004 roku (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1  

Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace polegające na przechowywaniu 

pojazdów przewożących materiały niebezpieczne usuniętych z terenu powiatu kępińskiego na 

parkingu strzeżonym zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym, w zakresie Pakietu nr II na 

warunkach ustalonych w zapytaniu ofertowym. 

§ 2  

Termin wykonania przedmiotu umowy: od podpisania umowy do 31 grudnia  2021r. 

§3 

Wykonawca zobowiązuje się w szczególności : 

1) wykonać każde zlecenie umieszczenia na parkingu pojazdu usuniętego w trybie art. 130a ust. 1 i 2 

ustawy z dnia 20 czerwca 1997r, -Prawo o ruchu drogowym (tj.Dz.U.z2018r,poz. 1990 z poźn. 

zm.) 

2) przechowywać na parkingu strzeżonym usunięte z dróg na podstawie dyspozycji wydanej przez 

uprawnione podmioty, o których mowa w art. 130a ust.4 ustawy –Prawo o ruchu drogowym, 

3) zabezpieczyć prawidłowe utrzymywanie pojazdów z uszkodzeniami powypadkowymi- co najmniej 

przykryć folią tak, aby nie uległy pogorszeniu , 

4) przechowywać pojazdy na parkingach wymienionych w ofercie, w sposób niezagrażający 

środowisku, 

5) wydać pojazd z parkingu z zachowaniem następujących warunków: 

a) podstawę do wydania pojazdu z parkingu będzie stanowiło zezwolenie wydane przez podmiot 

wydający dyspozycje o jego usunięciu wg. wzoru opisanego w załączniku nr 3 do rozporządzenia 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011r, w sprawie usuwania 

pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo 

utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej(tj. Dz.U. z 2018r, poz. 2285) 

b) podstawę do wydania zezwolenia , o którym mowa w § 3 ust.5a) będzie stanowić zawiadomienie 

wydane przez Starostę o naliczeniu należnych opłat wraz z dokumentem potwierdzającym 

uregulowanie w nim należności oraz oświadczeniem właściciela o terminie odbioru pojazdu, 

c) zawiadomienie, o którym mowa w § 3 ust. 5b) na wniosek właściciela pojazdu lub innej osoby 

dysponującej nim na podstawie innego niż własność tytułu prawnego, wydaje Starosta na podstawie 

zaświadczenia wydanego przez Wykonawcę zawierającego następujące informacje : 

 - dane usuniętego pojazdu (rodzaj pojazdu, markę, nr rej. nr VIN, dopuszczalną masę  

całkowitą ), datę wydania dyspozycji o usunięciu pojazdu oraz podmiot , który ją wydał, 

d) podstawę do wydania pojazdu nieodebranego w terminie 3 m-cy od dnia usunięcia pojazdu  

 w celu przemieszczenia go na inny parking stanowić będzie pismo zamawiającego oraz  

  protokół zdawczo-odbiorczy (wzór stanowi załącznik do umowy) 

6) o nieodebraniu pojazdu z parkingu powiadomić Wydział Komunikacji Transportu Starostwa 

Powiatowego w Kępnie oraz podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu, nie później niż 
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trzeciego dnia, od dnia upływu 1 miesiąca od umieszczenia na parkingu pojazdu usuniętego na 

podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym, 

7) przedstawić w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kępnie, do 5 dnia 

każdego miesiąca wykaz pojazdów umieszczonych na parkingu w miesiącu poprzednim, 

zawierający datę umieszczenia, markę pojazdu , numer rejestracyjny i datę odbioru przez 

właściciela, 

 

§ 4 
1. Do kierowania pracami z ramienia Wykonawcy wyznacza się p…………….tel.…. 

2. Upoważniony pracownik Zamawiającego uprawniony jest w szczególności do: 

1) sprawowania nadzoru i przeprowadzania kontroli w zakresie jakości i solidności świadczonych 

usług dotyczących przechowywania, 

2) przeprowadzenia kontroli warunków techniczno-organizacyjnych parkingu, 

3) prawidłowego zabezpieczenia pojazdów, 

4) kontroli następujących dokumentów: 

a) rejestru wykonanych zleceń w zakresie przechowywania usuniętych pojazdów, 

b) aktualnej polisy ubezpieczeniowej, 

c) dokumentów ewidencjonujących czas przechowywania pojazdów na parkingu, 

d) protokołu przekazania i odbioru pojazdów usuniętych z drogi. 

§5 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy stosując przy jego wykonywaniu przepisy 

prawa regulujące przedmiotową problematykę. 

2. Wykonawca podczas realizacji przedmiotu umowy ponosi pełną odpowiedzialność za 

szkody wyrządzone osobom trzecim. 

3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności cywilnoprawnej za uszkodzenie lub utratę 

pojazdu przechowywanego na parkingu. 

4. Wykonawca oświadcza, że posiada opłaconą polisę potwierdzającą, że jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 

§ 6  

1. Za usługę polegającą na przechowywaniu pojazdu danego rodzaju od każdej pełnej doby 

,Wykonawcy należy się od Zamawiającego wynagrodzenie brutto w następującej wysokości: 

           a) pojazd przewożący materiały niebezpieczne………….zł 

    2. Maksymalna wartość umowy wynosi……………..zł brutto (słownie:  ) zgodnie z wielkością  

     zamówienia pojazdów określonych w zapytaniu ofertowym. 

3. Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie  odebranych pojazdów przez  

      właścicieli, osoby upoważnione lub na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego  

      potwierdzającego odbiór przez zamawiającego pojazdu usuniętego i nieodebranego w  

      terminie 1 m-ca od dnia usunięcia . 

4. Wielkość zamówienia pojazdów określona  w ofercie Wykonawcy dla poszczególnych  

      rodzajów (kategorii) pojazdów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. 

5. Postanowienie ust. 4 wyklucza jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze. W przypadku  

     gdyby w/w pojazdów w okresie objętych umową było mniej niż przewidziano w ofercie. 

      W przypadku wzajemnych rozliczeń stron umowy wyczerpujących kwotę określoną w ust.2  

       umowa wygasa. 

6. Wykonawca ma pełną świadomość , że przedmiot umowy realizuje na rzecz zaspokojenia  

      potrzeb Zamawiającego w zakresie usuwania pojazdów z terenu powiatu kępińskiego. 

 

§ 7 

Strony postanawiają, że : 

1. rozliczenie za przedmiot umowy będzie się odbywało fakturami wystawionymi w okresach 

miesięcznych (z uwzględnieniem cen jednostkowych za poszczególne rodzaje przechowywanych 

pojazdów wskazanych w ofercie) i będzie dotyczyć pojazdów przechowywanych (w trybie art. 130a 



ustawy Prawo o ruchu drogowym) i faktycznie odebranych z parkingu strzeżonego przez właścicieli 

lub osoby upoważnione  

2. rozliczenie za przedmiot umowy w przypadku odbioru pojazdu przez zamawiającego będzie 

odbywało się fakturami wystawionymi po upływie 1 m-ca po dokonaniu jego odbioru i sporządzeniu 

protokołu zdawczo-odbiorczego, 

3.termin zapłaty faktur Wykonawcy będzie wynosić 30 dni od daty ich doręczenia wraz z wykazem 

pojazdów umieszczonych na parkingu w miesiącu poprzednim 

§ 8  

1.Strony postanawiają że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne z 

zastrzeżeniem ust.4 . 

2.Kary umowne naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 

a) za nienależyte wykonanie umowy w wysokości 1.000,- tj. w szczególności  

za: nieprawidłowe zabezpieczenie utrzymywanych pojazdów z uszkodzeniami  powypadkowymi, 

b) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę w wysokości 2% wynagrodzenia umownego 

określonego w § 6 ust. 2 umowy Kary o których mowa w ust.2 lit. a i lit. b będą potrącane z 

wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 6 ust.2 umowy albo wpłacone przez Wykonawcę na 

konto wskazane przez Zamawiającego. 

c) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną, jeżeli odmawia bez uzasadnionych przyczyn 

odbioru przedmiotu umowy poprzez nie przyjęcie faktury Wykonawcy, w wysokości 2% 

wynagrodzenia miesięcznego za wykonany przedmiot odbioru, za każdy dzień nieuzasadnionej zwłoki 

w przyjęciu faktury Wykonawcy, 

d) w razie niezastosowania się do obowiązku określonego w art. 130a ust.10g ustawy pord, tj: 

powiadomienia Starosty o upływie terminu 1  miesiąca od daty usunięcia pojazdu, nie później niż 

trzeciego dnia od upływu terminu Wykonawca zobowiązany będzie do zapłacenia kary umownej w 

wysokości 0,2% wartości przedmiotu zamówienia za każdy dzień zwłoki. 

3.Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar 

umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

§9 

1. Oprócz przypadków określonych w przepisach KC Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia 

od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy ;odstąpienie 

od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach, zaś Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania 

części umowy. 

2. Zamawiając może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy 

Wykonawca powierzy wykonywanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi niż Wykonawca. 

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli Zamawiający 

zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie 

mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy - odstąpienie od umowy w tym 

wypadku może nastąpić w trybie i na zasadach określonych w ust. 1. 

§10 

Nieistotne postanowienia niniejszej umowy mogą nastąpić pisemnie za zgodą obu stron, przy czym  

wymagają one dla swojej ważności pisemnego aneksu.                        

§11 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych, ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz właściwe przepisy Kodeksu cywilnego. 

§12 

1.W przypadku powstania sporu w związku z niniejszą umową strony dążyć będą do ugodowego 

rozstrzygnięcia sporu, tj. w drodze negocjacji i porozumienia.  
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2.W przypadku niemożności ugodowego rozstrzygnięcia sporu sądem wyłącznie właściwym do 

rozpoznania sporów powstałych w związku z niniejszą umową jest sąd właściwy miejscowo dla 

siedziby Zamawiającego. 

§13 

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, 

jeden dla Wykonawcy. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                                WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

  

  

  

 

     


