Załącznik nr 9 do SIWZ – Wzór umowy
Znak sprawy: IR.271.17.2018
UMOWA NR IR………..2018
zawarta w trybie przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej w skrócie „ustawą„
w dniu …………............... w Ścinawie
pomiędzy
Gminą Ścinawa (NIP 692-22-61-396)
Rynek 17, 59-330 Ścinawa,
reprezentowaną przez Krystiana Kosztyłę - Burmistrza Ścinawy,
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Ścinawa- Marzeny Dawedowskiej
zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym
a
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej „Wykonawcą”:
§ 1 – Definicje
1. Dla potrzeb interpretacji niniejszej Umowy ustala się znaczenie następujących pojęć:
1) Aplikacja – aplikacja mobilna służąca do obsługi i korzystania z SRM, opisana w OPZ;
2) Centrum Kontaktu - element systemu obsługi klienta SRM, który pozwala na kontakt
z operatorem SRM przy pomocy telefonu, poczty elektronicznej oraz wiadomości tekstowych;
3) Klient – osoba korzystająca z SRM poprzez zawarcie odpowiedniej umowy;
4) Niefunkcjonowanie SRM – sytuacja, w której niemożliwe jest wykonanie czynności
wypożyczenia lub zwrotu roweru w całym SRM w zakresie co najmniej 50% rowerów, które
danego dnia powinny być dostępne;
5) OPZ – opis przedmiotu zamówienia, stanowiący część SIWZ oraz integralną część umowy;
6) SIWZ – specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
7) SRM – System Ścinawskiego Roweru Miejskiego – system wypożyczania rowerów, który
obejmuje w szczególności:
a) kompletne oprogramowanie do obsługi i monitorowania funkcjonowania SRM,
b) rowery przeznaczone do wypożyczania oraz stojaki rowerowe,
c) Stacje Postoju,
d) zasady prawne i organizacyjne funkcjonowania,
e) Centrum Kontaktu,
f) system łączności zapewniający obsługę i przekazywanie informacji oraz obsługujący
kontakty z Klientami;
g) Stronę Internetową oraz Aplikację;
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8) Stacja Postoju – teren, na którym wyznaczone zostaną miejsca postoju rowerów w SRM
i zainstalowane zostaną stojaki rowerowe oraz Totemy Informacyjne;
9) Strona Internetowa – strona internetowa służąca do obsługi i korzystania z SRM, opisana
w OPZ;
10) System Informatyczny – system informatyczny, służący do obsługi i korzystania z SRM,
opisany w OPZ;
11) System Poboru Opłat - system poboru opłat za przewozy w zbiorowym transporcie
pasażerskim;
12) Totem Informacyjny - element identyfikacji wizualnej SRM, szczegółowo opisany w OPZ;
13) Umowa – niniejsza umowa;
14) Usterka Istotna – rower nienadający się do jazdy - uszkodzenie: łańcucha/paska/Wału
Kardana, opony, koła (w tym scentrowanie), oświetlenia, siodełka w tym wspornika lub
szybkozacisku wspornika, dzwonka, przerzutek, bagażnika, hamulców lub słabe działanie
hamulców, uszkodzenie ramy, kierownicy, mechanizmu korbowego, zapięcia rowerowego,
komputera pokładowego, rozładowanie baterii;
15) Usterka Nieistotna - rower nadający się do jazdy – uszkodzenie: błotnika, osłony łańcucha,
nóżki, elementów roweru wymagających regulacji/dokręcenia mocowania np. dzwonka,
elementu dokującego, nie powodujących braku bezpieczeństwa w trakcie korzystania
z roweru, brak naklejek informacyjnych na rowerze, a także usterek estetycznych – rower
oklejony innymi materiałami graficznymi, brudny itp.
§ 2 – Czas obowiązywania Umowy
Przedmiot umowy należy zrealizować w terminie od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2018 r.
w zakresie dostawy rowerów. Zarządzanie i eksploatacja SRM do 48 miesięcy od dnia podpisania
umowy.
§ 3 – Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie usługi polegającej na dostawie, uruchomieniu
oraz zarządzaniu i kompleksowej eksploatacji systemu Ścinawskiego Roweru Miejskiego.
SRM winien funkcjonować w taki sposób, aby każdy Klient mógł wypożyczyć rower, według
taryfy ustalonej przez Wykonawcę, w limitach podanych przez Zamawiającego.
2. W ramach Przedmiotu Umowy Wykonawca w szczególności:
1) wykona i uzgodni z Zamawiającym projekty rowerów, stojaków rowerowych, małych
i dużych totemów informacyjnych, strony internetowej oraz aplikacji na urządzenia mobilne,
przy czym wszystkie elementy systemu powinny być oznakowane znakiem / logotypami
Gminy Ścinawa i Unii Europejskiej, i powinny być wykonane z wysokiej jakości, trwałych
materiałów,
2) wykona projekty dokumentów określające prawa i obowiązki klientów SRM, w szczególności
regulamin korzystania z SRM oraz niezbędne dokumenty w zakresie polityki ochrony danych
osobowych;
3) przygotuje stacje postoju rowerów wraz ze stojakami rowerowymi i totemami informacyjnymi
i dokona dostawy rowerów,
4) dokona rozruchu testowego SRM,

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nr IR.271.17.2018
Usługa polegająca na dostawie, uruchomieniu oraz zarządzaniu i kompleksowej obsłudze ścinawskiego roweru miejskiego
Zamawiający: Gmina Ścinawa, Rynek 17, 59-330 Ścinawa

5) przeszkoli upoważnione przez Zamawiającego osoby w zakresie użytkowania SRM,
oraz kontroli i pozyskiwania danych z systemu informatycznego SRM,
6) uruchomi i będzie zarządzał i eksploatował SRM, w okresie od dnia uruchomienia do dnia
zakończenia okresu obowiązywania Umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest w ramach Umowy wykonać Przedmiot Umowy, zgodnie
z warunkami niniejszej Umowy, SIWZ oraz złożoną ofertą.
4. W ramach SRM Wykonawca dostarczy i uruchomi minimum:
NAZWA ELEMENTU

WIELKOŚĆ

Rowery wraz z wyposażeniem

min. 30 sztuk

Stojaki rowerowe

min. 30 sztuk

Totemy informacyjne

3 szt.

Strona internetowa

1 komplet

Aplikacja na urządzenia mobilne

1 komplet

System informatyczny

1 komplet

§ 4 – Harmonogram
1. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy zgodnie z poniższym harmonogramem:
1) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu projekty rowerów, Stacji Postoju oraz stojaków
rowerowych i Totemów Informacyjnych, Strony Internetowej, Aplikacji w terminie do 7 dni
od daty zawarcia Umowy;
2) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu projekty dokumentów określających prawa
i obowiązki Klientów, w szczególności regulamin korzystania z SRM w terminie do 7 dni od
daty zawarcia Umowy;
3) Wykonawca dokona wszelkich stosownych uzgodnień i uzyska niezbędne pozwolenia
związane z wyglądem i lokalizacją elementów SRM opisanych w pkt 1, w tym w zakresie
projektów rowerów, stojaków rowerowych i Stacji Postoju;
4) Wykonawca dostarczy rowery oraz wykona montaż urządzeń Stacji Postoju, po zatwierdzeniu
przez Zamawiającego projektów i dokumentacji określonych w pkt 1-2, po uzyskaniu
uzgodnień i pozwoleń, o których mowa w pkt 3 oraz po uzyskaniu przez Wykonawcę
wszelkich potrzebnych uzgodnień i pozwoleń związanych z uruchomieniem ORM, na co
najmniej 5 dni przed przewidywanym terminem uruchomienia;
5) po zakończeniu dostaw i czynności montażu opisanych w pkt 4, Wykonawca zgłosi
Zamawiającemu gotowość do uruchomienia oraz przeprowadzenia testów sprawdzających
funkcjonalność SRM i jego zgodność z wymogami określonymi w Umowie;
6) w ramach zgłoszenia, o którym mowa w pkt 5, na co najmniej 3 dni przed przewidywanym
uruchomieniem, zostanie wykonany rozruch testowy SRM:
a) rozruch testowy może nastąpić po uruchomieniu Centrum Kontaktu oraz oprogramowania
służącego do obsługi SRM;
b) rozruch testowy przeprowadzi komisja powołana przez Wykonawcę z udziałem
przedstawicieli Zamawiającego;
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c) rozruch testowy ma na celu sprawdzenie funkcjonowania SRM, jego kompletności
oraz spełnienia parametrów i właściwości określonych w Umowie, SIWZ oraz ofercie
Wykonawcy;
d) rozruch testowy będzie polegać na uruchomieniu i ciągłym, trwającym co najmniej
8 godzin, sprawdzeniu działania w pełni funkcjonalnego SRM, w tym w szczególności
Systemu Informatycznego, Strony Internetowej, Aplikacji oraz systemu rozliczeń
oraz wykazaniu w tym czasie sprawnego funkcjonowania wszystkich Stacji Postoju
i Centrum Kontaktu;
7) przed uruchomieniem SRM, Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia
nieodpłatnego szkolenia dla grupy minimum 2 osób wskazanych przez Zamawiającego,
w zakresie użytkowania SRM, kontroli działania SRM oraz pozyskiwania danych z systemu
informatycznego SRM. W ramach szkolenia oraz na wniosek Zamawiającego w terminie
późniejszym, Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do minimum 2 kont serwisowych
w Systemie Informatycznym, w celu wykonywania czynności kontrolnych w Systemie
Informatycznym, czynności kontrolnych w miejscu postoju rowerów oraz czynności
kontrolnych rowerów, z możliwością nieodpłatnego wypożyczenia roweru dowolnego typu.
Szkolenie odbędzie się w terminach wskazanych przez Zamawiającego, jednak nie później niż
miesiąc przed uruchomieniem. Konta będą obsługiwane w języku polskim;
8) uruchomienie powinno nastąpić w terminie …………. (min. 20 – max. 40 dni) od dnia
zawarcia Umowy i winno być poprzedzone potwierdzeniem przez Zamawiającego
prawidłowości działania SRM i gotowości Wykonawcy do uruchomienia.
2. Potwierdzenie wykonania zadań opisanych w ust. 1 pkt 1-3 będzie odbywać się na następujących
zasadach:
1) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu projekty w 3 kompletnych egzemplarzach ze
wszystkimi załącznikami, przy czym do egzemplarza oznaczonego Nr 1 mają być dołączone
oryginały wszystkich uzgodnień i pozwoleń. Do pozostałych dwóch egzemplarzy projektów
należy dołączyć kopie tych dokumentów. Do każdego egzemplarza projektu Wykonawca
dołącza oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że projekty zostały wykonane zgodnie
z Umową, wymogami SIWZ, obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Do każdego egzemplarza należy dołączyć wersję elektroniczną na płycie
CD/DVD;
2) po otrzymaniu projektów, w terminie do 2 dni, Zamawiający dokonuje ich uzgodnienia lub
w tym terminie zgłasza do projektów uwagi i zastrzeżenia. W przypadku zgłoszenia przez
Zamawiającego uwag i zastrzeżeń, Wykonawca obowiązany jest do dokonania wymaganych
zmian i poprawek projektów. Przy przedstawieniu przez Wykonawcę poprawionych
projektów obowiązuje procedura określona w zdaniu pierwszym z uwzględnieniem
wymogów, o których mowa w pkt 1. Potwierdzeniem przyjęcia projektu przez Zamawiającego
jest podpisanie przez Zamawiającego, bez zastrzeżeń i uwag, protokołu odbioru,
potwierdzającego wykonanie zadań opisanych w ust. 1 pkt 1-3 i wyrażenie zgody na
uruchomienie SRM przez Wykonawcę;
3) odmowa odbioru potwierdzenia wykonania projektu nie powoduje zmiany ustalonego terminu
wykonania Przedmiotu Umowy i nie znosi odpowiedzialności Wykonawcy za opóźnienie
wykonania prac stanowiących Przedmiot Umowy;
4) przy odbiorze dokumentacji Zamawiający nie jest zobowiązany do dokonania sprawdzenia jej
poprawności, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności wobec Zamawiającego z tytułu
roszczeń, wynikających z wad dokumentacji, w tym wad projektów, systemów
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i oprogramowania. Zamawiający dokonuje odbioru dokumentacji wyłącznie pod względem
formalnym i na podstawie oświadczenia Wykonawcy, potwierdzającego jej kompletność, brak
wad i zgodność z Umową, wymogami SIWZ, obowiązującymi przepisami i normami oraz
zasadami wiedzy technicznej. Za jakość i kompletność dokumentacji oraz za szkody
wynikające z jej wad Wykonawca odpowiada bez ograniczeń.
3. Potwierdzenie gotowości do uruchomienia SRM będzie odbywać się na następujących zasadach:
1) gotowość do uruchomienia SRM Wykonawca zgłasza pisemnie Zamawiającemu, wskazując
w zgłoszeniu:
a) dostarczenie rowerów oraz przygotowanie Stacji Postoju;
b) uruchomienie wszystkich elementów SRM, w tym w szczególności Centrum
Kontaktu, Strony Internetowej, Aplikacji;
c) datę i miejsce oraz proponowany sposób przeprowadzenia rozruchu testowego;
2) Zamawiający dokonuje potwierdzenia gotowości do uruchomienia po pozytywnym
zakończeniu rozruchu testowego i stwierdzeniu poprawności wykonania prac, o których mowa
w pkt 1 lit. a) i b);
3) w razie stwierdzenia nieprawidłowości w wykonaniu prac, o których mowa w pkt 1 lit. a i/lub
w pkt 1 lit. b lub w przypadku negatywnego zakończenia rozruchu testowego, Wykonawca
zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia nieprawidłowości i ponownego zgłoszenia
gotowości do uruchomienia. Opisana powyżej procedura rozruchu podlega powtórzeniu.

1.

2.

3.

4.
5.

§ 5 - Eksploatacja
Po sprawdzeniu kompletności i prawidłowości działania SRM i uruchomieniu SRM oraz braku
zastrzeżeń Zamawiającego, Strony w dniu uruchomienia SRM sporządzą protokół, będący
podstawą rozpoczęcia przez Wykonawcę usług zarządzania i kompleksowej eksploatacji SRM.
Czynności zarządzania i kompleksowej eksploatacji SRM, Wykonawca obowiązany jest
realizować w okresie od daty uruchomienia do dnia wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy, zgodnie
z warunkami Umowy, SIWZ i deklaracjami Wykonawcy zawartymi w złożonej ofercie.
W ramach zarządzania i kompleksowej eksploatacji SRM, Wykonawca zapewni pełną obsługę
SRM w zakresie jego prawidłowego funkcjonowania, obsługi Klientów i realizacji wszystkich
obowiązków względem Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dostępność SRM dla Klientów do dnia wygaśnięcia lub
rozwiązania Umowy.
Wykonawca zobowiązany jest w ramach Umowy do:
1) uzyskania na własny koszt i ryzyko wszelkich niezbędnych oświadczeń, opinii, zgód,
pozwoleń, uzgodnień oraz wszelkich innych dokumentów niezbędnych dla wykonania
Przedmiotu Umowy, z wyłączeniem zapewnianego przez Zamawiającego prawa do
nieodpłatnego korzystania z terenów udostępnianych przez Zamawiającego pod lokalizacje
Stacji Postoju;
2) dostawy min. 30 rowerów i zapewnienia tej liczby rowerów w ruchu, podczas obowiązywania
Umowy (z zastrzeżeniem skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji). W przypadku
wady roweru lub jego kradzieży, Wykonawca zobowiązany jest natychmiast zapewnić inny
rower spełniający warunki Umowy, którego data produkcji jest nie wcześniejsza niż data
produkcji dostarczonych rowerów, tak aby w ramach SRM funkcjonowało 100% rowerów;
3) zapewnienia i utrzymywania na własny koszt systemów łączności i oprogramowania
niezbędnych dla funkcjonowania, nadzoru i rozliczania SRM;
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4) zapewnienia we własnym zakresie i na swój koszt serwisu i naprawy wszystkich elementów
wyposażenia SRM – w szczególności rowerów, Stacji Postoju, stojaków rowerowych,
urządzeń i oprogramowania, elementów systemu łączności oraz systemu rozliczania
i płatności, Strony Internetowej i Aplikacji;
5) utrzymania we własnym zakresie i na własny koszt rowerów i Stacji Postoju w należytym
stanie estetycznym, poprzez systematyczne czyszczenie i wymianę zniszczonych elementów;
6) dokonywania wszelkich rozliczeń z Klientami, w tym również rozliczeń końcowych (także
z tytułu wpłaconych kaucji), przekazywania Zamawiającemu okresowych raportów
z realizacji czynności stanowiących Przedmiot Umowy, zgodnie ze wzorami ustalonymi przez
Strony, z zastrzeżeniem postanowień SIWZ, w szczególności w zakresie Systemu Poboru
Opłat.
6. Wykonawca, przed uruchomieniem przedstawi Zamawiającemu do akceptacji cennik za
korzystanie z ORM, przy czym ceny nie mogą być wyższe niż:
Rodzaj opłaty

Kwoty brutto

Abonament miesięczny (min. 90 minut 10 zł, 5 groszy za minutę po przekroczeniu
dziennie)
min. 90 minut dziennie
Opłata minutowa (pay as you go)

10 groszy/minutę

7. Zamawiający zastrzega konieczność uwzględnienia w taryfie korzystania przez co najmniej
pierwsze 15 minut z Ścinawskiego Roweru Miejskiego bez żadnych opłat.
8. Jednorazowa opłata maksymalna za pozostawienie roweru poza stacją SRM nie może wynosić
więcej niż 3 zł.
9. Jednorazowa opłata rejestracyjna nie może przekraczać 10 zł.
10. Wykonawca, do akceptacji Zamawiającego, może przedstawić cennik zawierający dodatkowe
pozycje, z tym że pozycje te nie powinny proporcjonalnie przekraczać stawek określonych
w powyższym cenniku.
11. Wykonawca nie obciąży Klienta dodatkowymi kosztami, ani opłatami z tytułu transakcji
bezgotówkowych.
§ 6 – Obowiązki Wykonawcy
Do obowiązków Wykonawcy należą w szczególności:
1) Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy zgodnie z zasadami współczesnej
wiedzy technicznej, obowiązującymi normami oraz przepisami prawa, przy uwzględnieniu
wymogu najwyższej staranności, zgodnie z postanowieniami Umowy oraz SIWZ.
Wykonawca nie może przekazywać praw i obowiązków wynikających z Umowy
z zastrzeżeniem §20 ust. 1.
2) Wykonawca oświadcza, że jest przygotowany pod względem technicznym i organizacyjnym,
posiada niezbędną wiedzę i potencjał do wykonania Przedmiotu Umowy oraz posiada środki
finansowe niezbędne dla realizacji Przedmiotu Umowy.
1)

3)

Wykonawca oświadcza i zobowiązuje się, że w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy będzie
ponosił odpowiedzialność za wszelkie swoje działania i zaniechania oraz działania i zaniechania
swoich ewentualnych pracowników i osób trzecich, którymi będzie się posługiwał przy realizacji
Przedmiotu Umowy.
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4)

Wszelkie koszty związane z wykonaniem Umowy ponosi Wykonawca, w szczególności
Wykonawca na własny koszt i ryzyko dokonuje zakupu wszelkich usług, materiałów, surowców,
urządzeń, wyposażenia, projektów i oprogramowania, jak również ponosi koszty transportu
i również opłaca ewentualnych pracowników i podwykonawców zatrudnionych przy realizacji
Przedmiotu Umowy.

5)

Jeżeli w związku z wykonaniem Umowy powstanie obowiązek uiszczenia jakiejkolwiek opłaty
administracyjnej lub skarbowej, Wykonawca zobowiązuje się uiścić ją we właściwym urzędzie
w terminie określonym w obowiązujących przepisach prawa.

6) Wykonawca gwarantuje, że rowery, urządzenia i wyposażenie, które będą dostarczane lub
wykorzystywane w celu realizacji Przedmiotu Umowy będą spełniały warunki określone w SIWZ
oraz będą: nowe, nieużywane, wyprodukowane według najnowszych osiągnięć w zakresie
postępu technicznego i odpowiadać będą najwyższym standardom jakościowym, bezpieczeństwa
i ochrony środowiska dotyczącym materiałów i wykonawstwa. Wykonawca gwarantuje także, że
dostarczane rowery oraz elementy SRM wolne będą od jakichkolwiek wad produkcyjnych,
konstrukcyjnych, materiałowych lub wynikających z nienależytej jakości ich wykonania oraz
będą zgodne z parametrami technicznymi podanymi przez producenta i zaakceptowaną przez
Zamawiającego dokumentacją projektową, Umową i SIWZ.
7) Użyte przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy urządzenia i materiały muszą posiadać wszystkie
wymagane atesty, certyfikaty oraz dopuszczenia do ich stosowania zgodnie z przepisami
obowiązującymi na terenie Polski i Unii Europejskiej.
8) Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość wykonanych przez niego prac.
9) Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy w sposób:
a) zapewniający osiągnięcie przez niego cech i funkcjonalności określonych w Umowie, SIWZ
i złożonej ofercie;
b) zgodny z zatwierdzonym projektem i obowiązującymi przepisami prawa;
c) terminowy;
d) zapewniający oddanie do eksploatacji SRM, wolnego od wad fizycznych i prawnych.
10) Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu numery seryjne ram rowerów.
Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie informować pisemnie Zamawiającego o wszelkich
zmianach w zakresie rowerów funkcjonujących w ramach SRM, to jest o fakcie wyłączenia
danego roweru z SRM oraz o fakcie włączenia danego roweru do SRM.
§7
1. Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby realizujące przedmiot zamówienia, które wykonywać
będą czynności faktycznie związane z przedmiotem zamówienia opisane w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę.
2. Za czynności które muszą być wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy
o pracę zawartej przez Wykonawcę (lub podwykonawcę) strony uważają w szczególności:
1) wykonywanie relokacji i serwisowania rowerów, obsługa Centrum kontaktu i wsparcia
technicznego.
3. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 2
czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
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4.

5.

6.

7.

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów
i dokonywania ich oceny,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania
ww. wymogów,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę
lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 2 czynności w trakcie realizacji
zamówienia:
1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to
powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych
osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę
kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności,
których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna
zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tj. w szczególności1 bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę
i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę
kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do
ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych
pracowników, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym z ustawą
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji.
W przypadku nie przedstawienia w terminie dokumentów, o których mowa w ust. 4 Wykonawca
będzie każdorazowo płacił zamawiającemu karę w wysokości 5.000,00 zł za każdą
nieprzedstawiony dokument.
W przypadku dwukrotnego nie wywiązania się z obowiązków wskazanych w ust. 4 lub zmiany
sposobu zatrudnienia osób wskazanych w ofercie, zamawiający ma prawo wypowiedzieć niniejszą
umowę lub naliczyć zastrzeżone na ten wypadek kary umowne.
W przypadku powierzenia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wykonania prac opisanych
w ust. 2 na podstawie umowy innej niż umowa o pracę, wykonawca będzie zobowiązany do

1 Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa
powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem powszechnie obowiązujących przepisów regulujących ochronę danych
osobowych, w tym ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;
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zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 15% przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia, za każdy stwierdzony przypadek takiego naruszenia.
8. W uzasadnionych przypadkach, nie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, możliwe jest
zastąpienie danej osoby inną osobą pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie powyższe
wymagania co do sposobu zatrudnienia określone przez wykonawcę w ofercie.
9. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę
lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową
Inspekcję Pracy.

1.
2.

3.

4.

5.

§ 8 - Lokalizacje
Zamawiający przekaże Wykonawcy wykaz lokalizacji, na których powinny zostać utworzone
Stacje Postoju.
Zamawiający zobowiązuje się zagwarantować nieodpłatne (w tym w pasie drogi zgodnie z art. 22
Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych) udostępnienie Wykonawcy wydzielonych
części nieruchomości wskazanych pod lokalizacje Stacji Postoju wskazanych § 8 ust. 1 na czas
trwania niniejszej Umowy.
Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany liczby rowerów oraz stojaków w ramach
istniejących Stacji Postoju. Zamawiającemu przysługuje prawo do żądania nieodpłatnej zmiany
lokalizacji nie więcej niż 30% Stacji Postoju w okresie obowiązywania Umowy.
Zmiany rozmieszczenia lokalizacji Stacji Postoju i rozmieszczenia rowerów mogą zostać
dokonane również na wniosek Wykonawcy, po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego, pod
rygorem nieważności.
Wykonawca ma obowiązek dokonywać każdego dnia relokacji rowerów w taki sposób, aby nie
dopuścić do sytuacji, iż:
1) liczba rowerów na Stacji Postoju, według stanu na godzinę 5:00 danego dnia, jest mniejsza niż
50% bazowej liczby rowerów przypisanych do danej Stacji Postoju;
2) liczba rowerów na Stacji Postoju, według stanu na godzinę 5:00 danego dnia, jest większa niż
150% bazowej liczby rowerów przypisanych do danej Stacji Postoju.

§ 9 – Dodatkowe rowery i Stacje Postoju
1. Zamawiający dopuszcza możliwość przyłączania do SRM przez Wykonawcę dodatkowych
rowerów i Stacji Postoju realizowanych ze środków własnych Wykonawcy lub pochodzących od
osób trzecich, z zastrzeżeniem, iż wszystkie koszty takich działań pokrywane będą wyłącznie ze
środków pozyskanych przez Wykonawcę i nie będą powodować jakichkolwiek zobowiązań
finansowych po stronie Zamawiającego.
2. Podjęcie działań określonych w ust. 1 może nastąpić wyłącznie po uprzednim uzyskaniu
każdorazowo odrębnego pisemnego zezwolenia Zamawiającego, pod rygorem nieważności.
3. Wszystkie elementy przyłączane do SRM zgodnie z postanowieniami ust. 1-2 muszą spełniać
wymogi określone w Umowie i SIWZ oraz w warunkach, jakie ustalone zostaną w zezwoleniach
wydawanych przez Zamawiającego zgodnie z ust. 2. Wobec rowerów i Stacji Postoju
przyłączonych do SRM będą miały odpowiednie zastosowanie postanowienia Umowy,
w szczególności dotyczące obowiązków Wykonawcy oraz kar umownych.
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§ 10 – Reklamy
1. Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie elementów SRM przez Wykonawcę do celów
reklamowych. Umieszczenie reklam może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiającego, pod rygorem nieważności, określającej warunki umieszczenia reklam.
2. Powierzchnia na rowerze przeznaczona do umieszczania reklamy nie może przekraczać 1 metra
kwadratowego. Reklama w żadnym stopniu nie może utrudniać korzystania z roweru i może być
umieszczona w następujących miejscach: na przednim bagażniku roweru, na ochraniaczu tylnego
koła, na ramie roweru.
3. Zamawiający zabrania umieszczania reklam o treści sprzecznej z polskim prawem, które naruszają
dobra osobiste osób trzecich, a w szczególności reklam:
1) zawierających treści powszechnie uważane za wulgarne i obraźliwe wobec innych,
dyskryminujące ze względu na rasę, płeć, narodowość, przekonania religijne lub
polityczne, propagujące przemoc lub o cechach pornograficznych;
2) wyrobów tytoniowych, rekwizytów tytoniowych i produktów imitujących wyroby lub
rekwizyty tytoniowe oraz symboli związanych z używaniem tytoniu;
3) napojów alkoholowych, a także produktów i usług, których nazwa, znak towarowy, kształt
graficzny lub opakowanie wykorzystuje podobieństwo lub jest tożsame z oznaczeniem
napoju alkoholowego lub innym symbolem obiektywnie odnoszącym się do napoju
alkoholowego lub przedsiębiorców oraz innych podmiotów, które w swoim wizerunku
reklamowym wykorzystują nazwę, znak towarowy, kształt graficzny lub opakowanie
związane z napojem alkoholowym, jego producentem lub dystrybutorem.
4. W przypadku umieszczenia reklam o treści naruszającej postanowienia zawarte w ust. 3 pkt 1)–3)
Zamawiający wezwie Wykonawcę pisemnie do usunięcia przedmiotowych reklam w terminie 24
godzin od doręczenia powiadomienia, a w przypadku bezskutecznego upływu tego terminu,
Zamawiający ma prawo do usunięcia reklam na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca
niniejszym wyraża zgodę.
§ 11 – Przychód Wykonawcy i raportowanie
1. Przychód Wykonawcy stanowi całość kwot pobranych od Klientów związanych z korzystaniem
z rowerów, opłat z tytułu kar nałożonych na użytkowników oraz z tytułu reklam umieszczanych
na rowerach przez okres trwania umowy.
2. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w terminie do 5-ciu dni roboczych po zakończeniu
danego miesiąca, pisemny raport odzwierciedlający następujące dane za miniony okres
funkcjonowania SRM:
1) dzienną i sumaryczną (w danym okresie) statystykę liczby podróży zrealizowanych w rozbiciu
na okresy czasowe wyznaczające poszczególne wysokości opłat,
2) dzienną i sumaryczną wartość usług wynikającą z wielkości wpływów z opłat za korzystanie
z SRM,
3) wysokość osiągniętych przychodów netto z tytułu świadczenia usług reklamowych.
3. Niezależenie od powyższego Wykonawca zobowiązany jest do wykonania obowiązków
w zakresie raportowania danych opisanych w SIWZ oraz udzielić, na każde wezwanie
Zamawiającego pełnych i szczegółowych informacji w zakresie wszelkich statystyk, przychodów
i kosztów związanych z funkcjonowaniem SRM.
4. Przychód Wykonawcy nie wpływa na wysokość miesięcznego wynagrodzenia.
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§ 12 – Dane osobowe
1. Strony zgodnie oświadczają, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku
z realizacją niniejszej umowy będzie Wykonawca.
2. Baza danych Klientów, pozyskana w procesie zawierania umów z Klientami, będzie traktowana
przez Wykonawcę jako materiał poufny i nie będzie wykorzystywana do jakichkolwiek celów
innych niż związane z realizacją Umowy, w szczególności Wykonawca nie może wykorzystywać
danych osobowych dla celów reklamowych lub marketingowych.
3. Na Wykonawcy ciążą wszelkie obowiązki administratora danych wynikające z przepisów
dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności pełnienie funkcji administratora.
Wykonawca zobowiązany jest wykonywać wszelkie obowiązki wynikające z przepisów
dotyczących ochrony danych osobowych obowiązujących w dniu wejścia w życie umowy oraz
w toku jej realizacji, w szczególności gwarantuje, że w sposób należyty będzie wykonywał
wszelkie obowiązki wynikające z przepisów ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych, 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) oraz z aktów do nich wykonawczych.
4. Wykonawca, na każde żądanie Zamawiającego, przekaże lub udostępni (zgodnie z wnioskiem
Zamawiającego) uzyskane dane osobowe Zamawiającemu lub podmiotowi przez niego
wskazanemu.
§ 14 Podwykonawcy
Realizacja przedmiotu
Zamawiającego.

umowy

przy

udziale

podwykonawców

wymaga

pisemnej

zgody

§ 15 – Wynagrodzenie
1. Strony ustalają, iż należne Wykonawcy wynagrodzenie za dostawę SRM, uwzględniające dostawę
30 sztuk rowerów, wynosi:
netto: ___________ zł słownie: __________________________________________ zł
podatek VAT ____% , tj. ___________ zł
brutto: ___________ zł słownie: __________________________________________ zł.
2. Strony ustalają, iż miesięczne wynagrodzenie Wykonawcy za świadczenie usługi zarządzania
i eksploatacji SRM wynosić będzie:
netto: ___________ zł słownie: __________________________________________ zł
podatek VAT ____% , tj. ___________ zł
brutto: ___________ zł słownie: __________________________________________ zł
3. Mając na względzie treść ust. 1 i ust. 2 Strony wskazują, iż łączne wynagrodzenie Wykonawcy
z tytułu wykonania Umowy, stanowiące sumę ceny dostawy SRM oraz wynagrodzenia za …….
miesięcy świadczenia usługi zarządzania i eksploatacji SRM wynosić będzie:
netto: ___________ zł słownie: __________________________________________ zł
podatek VAT ____% , tj. ___________ zł
brutto: ___________ zł słownie: __________________________________________ zł
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4. Płatność będzie realizowana przez Zamawiającego w terminie 30 dni od daty złożenia prawidłowo
wystawionej faktury VAT w polskich złotych na niżej podany numer rachunku
bankowego: ________ .
5. Należne wynagrodzenie za zarządzanie i eksploatację ORM wypłacane będzie z dołu za okresy
miesięczne. W przypadku realizacji umowy przez niepełny miesiąc wynagrodzenie ulegnie
proporcjonalnemu zmniejszeniu – stosownie do ilości dni realizowania umowy.
6. Podstawą stwierdzenia prawidłowości wystawionej faktury za zarządzanie i eksploatację SRM
będzie podpisany przez Zamawiającego protokół, potwierdzający wykonanie Przedmiotu Umowy
w danym miesiącu oraz zgodność faktury z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.
7. W przypadku niepodpisania protokołu w terminie umożliwiającym zapłatę faktury zgodnie
z ust. 7, należność objęta fakturą zapłacona zostanie w terminie 14 dni od daty podpisania
protokołu.
8. Określone w ust.1 i ust. 2 wartości będą stałe i nie będą zmieniane w okresie obowiązywania
Umowy z zastrzeżeniem § 3 ust. 5 Umowy.
§ 15 – Odpowiedzialność Wykonawcy
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego, Klientów oraz osób trzecich
za wszelkie szkody powstałe w związku z realizacją Przedmiotu Umowy, w szczególności
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez Klientów
w wyniku wadliwego działania SRM lub jego poszczególnych elementów. Wykonawca
odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu z winy Wykonawcy, w tym również za szkodę
wyrządzoną przez osoby, którymi Wykonawca posłużył się przy wykonywaniu umowy, chyba, że
szkoda została spowodowana działaniem Siły Wyższej, wyłączną winą Zamawiającego lub osoby
trzeciej, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.
2. Wykonawca zawrze Umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej obejmującą wszelkie
szkody powstałe w związku ze świadczeniem usług i dostaw objętych Umową z nieredukcyjną
sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż 250 000,00 zł, w tym za szkody wyrządzone Klientom oraz
osobom trzecim i za szkody wyrządzone Zamawiającemu na skutek niewykonania lub
nienależytego wykonania Umowy, lub wyrządzone na terenie powierzonym Wykonawcy dla
celów realizacji Umowy (Stacje Postoju).
3. Wykonawca zobowiązuje się utrzymywać ubezpieczenie przez cały okres obowiązywania
Umowy, a w dniu uruchomienia SRM Wykonawca przedstawi Zamawiającemu ważne
ubezpieczenie OC i będzie przedkładał kolejne przez cały okres trwania Umowy, z chwilą
zawarcia kolejnych umów ubezpieczenia.
4. W przypadku braku wymaganego ubezpieczenia Zamawiający ma prawo zawrzeć Umowę
ubezpieczenia w imieniu i na koszt Wykonawcy oraz obciążyć Wykonawcę wszelkimi kosztami
z tym związanymi, w tym także, poprzez potrącenie tych kosztów z wynagrodzenia Wykonawcy,
na co ten wyraża zgodę.
5. W przypadku, gdyby wobec Zamawiającego skierowane zostały jakiekolwiek roszczenia osób
trzecich powstałe w związku z usługami wykonywanymi przez Wykonawcę, Wykonawca
przejmie wszelką odpowiedzialność z tego tytułu i we własnym zakresie zaspokoi takie
roszczenia.
6. W przypadku, gdyby na mocy obowiązujących przepisów prawa albo orzeczenia sądu lub innego
organu orzekającego Zamawiający został zobowiązany do zaspokojenia roszczeń powstałych w
związku z wykonywaniem przez Wykonawcę usług stanowiących przedmiot Umowy,
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Wykonawca niezwłocznie pokryje takie szkody lub zwróci na rzecz Zamawiającego wszelkie
kwoty, jakie zostały wypłacone osobom i podmiotom poszkodowanym.
§ 16 – Zabezpieczenie
1. Strony zgodnie potwierdzają, że przed podpisaniem Umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie
należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % wartości zaoferowanej ceny brutto.
2. Zamawiający zwróci 100% wartości wniesionego zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1.
w terminie 30 dni liczonych od dnia zakończenia umowy.
3. Zamawiający będzie upoważniony do pobrania części lub całości kwoty zabezpieczenia w każdym
przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kar Umownych i/lub odszkodowań
i/lub pokrycia kosztów wynikających z postanowień niniejszej Umowy.
§ 17 – Kontrola
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli prawidłowego wykonania
Przedmiotu Umowy.
2. Kontrola, o której mowa w ust. 1 obejmować może w szczególności:
1) sprawdzanie sprawności rowerów, Stacji Postoju, w tym czystości;
2) sprawdzanie realizacji warunków Umowy, dotyczących poprawnego i zgodnego
z wymaganiami Umowy funkcjonowania SRM;
3) sprawdzanie zasadności i sposobu załatwiania skarg Klientów na działania Wykonawcy
dotyczące zarządzania i eksploatacji SRM;
4) sprawdzanie czasu reakcji na zapełnienie Stacji Postoju zgodnie z normami wyznaczonymi
w SIWZ;
5) sprawdzanie czasu reakcji na zgłoszone zdarzenia zgodnie z normami wyznaczonymi
w SIWZ;
6) sprawdzanie liczby dostępnych rowerów i stojaków rowerowych;
7) sprawdzanie prawidłowości działania Centrum Kontaktu;
8) sprawdzanie prawidłowości działania systemu rozliczeń.
3. Kontrolę, o której mowa w ust. 1 przeprowadzają pracownicy Zamawiającego, bez udziału
przedstawicieli Wykonawcy.
§ 18 – Kary Umowne
1. W przypadku stwierdzenia uchybień w wykonywaniu Przedmiotu Umowy Zamawiający ma
prawo do naliczenia kar:
1) za każdy rower niesprawny dłużej niż 12 godzin, w przypadku Usterek Istotnych dla
funkcjonowania roweru – 15,00 (piętnaście) złotych za każdą rozpoczętą godzinę ponad
ustalony na 1 godzinę czas reakcji, jednak nie więcej niż 180,00 (sto osiemdziesiąt) złotych
łącznie za dany rower w 1 dniu oraz nie więcej niż łącznie 1.500 (jeden tysiąc pięćset) złotych
za dany rower; naliczanie kar nastąpi od rozpoczętej 13 godziny niesprawności;
2) za każdy rower w którym nie usunięto przez dłużej niż 48 godzin Usterki Nieistotnej – 10,00
zł (dziesięć złotych) za każdą rozpoczętą godzinę ponad ustalony na 2 godziny czas reakcji,
jednak nie więcej niż 150,00 (sto pięćdziesiąt) złotych łącznie za dany rower w 1 dniu oraz
nie więcej niż łącznie 1.000 (jeden tysiąc) złotych za dany rower; naliczanie kar nastąpi od
rozpoczętej 49 godziny niesprawności;
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3) za każdy przypadek zaistnienia sytuacji określonej w § 8 ust. 5 (niewłaściwa liczba rowerów
na Stacji Postoju w danym dniu, według stanu na godzinę 5:00) – 50,00 (pięćdziesiąt) złotych
za każdy przypadek, jednak nie więcej niż 2.000 (dwa tysiące) złotych łącznie za dany dzień
oraz nie więcej niż łącznie 5.000 (pięć tysięcy) złotych;
4) za każdy rozpoczęty dzień Niefunkcjonowania SRM – 5% miesięcznego wynagrodzenia
brutto, jednak nie więcej niż 10.000 (dziesięć tysięcy) złotych łącznie za dany dzień.
W przypadku naliczenia kary z tytułu Niefunkcjonowania SRM, nie są naliczane kary
określone w pkt 1-3 i od 5-7;
5) za stwierdzoną podczas codziennej kontroli SRM liczbę sprawnych rowerów dostępnych
w SRM (stan na godz. 05:00) wyrażonych procentowo w stosunku do zamówionej liczby
rowerów w przedziale 50-90% – 3% miesięcznego wynagrodzenia brutto za każdy dzień,
jednak nie więcej niż łącznie 2.000 (dwa tysiące) złotych;
6) za stwierdzoną podczas codziennej kontroli systemu liczbę sprawnych rowerów dostępnych
w SRM (stan na godz. 05:00) wyrażonych procentowo w stosunku do zamówionej liczby
rowerów w przedziale 90-95% – 1,5% miesięcznego wynagrodzenia brutto za każdy dzień,
jednak nie więcej niż 1.500 (jeden tysiąc pięćset) złotych ;
7) za stwierdzoną podczas codziennej kontroli systemu liczbę sprawnych rowerów dostępnych
w SRM (stan na godz. 05:00) wyrażonych procentowo w stosunku do zamówionej liczby
rowerów w przedziale 95-98% – 1% miesięcznego wynagrodzenia brutto za każdy dzień,
jednak nie więcej niż 1.000 (jeden tysiąc) złotych;
8) za każdą usterkę elementu Stacji Postoju nie usuniętą w terminie przeznaczonym na czas
reakcji, za każdą rozpoczętą godzinę ponad ustalony na 1 godzinę czas reakcji, jednak nie
więcej niż 200,00 (dwieście) złotych łącznie za dany element w 1 dniu oraz nie więcej niż
1.000 (jeden tysiąc) złotych za dany element;
9) za dostępność Strony Internetowej niższą niż 95% liczoną w godzinach w skali miesiąca –
1.000,00 jeden tysiąc) złotych za każdy miesiąc, jednak nie więcej niż 2.000 (dwa tysiące)
złotych;
10) za dostępność Aplikacji niższą niż 95% liczoną w godzinach w skali miesiąca – 2.000,00 (dwa
tysiące) złotych za każdy miesiąc, jednak nie więcej niż 4.000 (cztery tysiące) złotych;
11) za działanie Centrum Kontaktu niezgodne z normami wyznaczonymi w SIWZ - 50,00
(pięćdziesiąt) złotych za każdy stwierdzony przypadek;
12) za każdy przypadek wadliwego lub niedziałającego oprogramowania / kont serwisowych,
w tym brak dostępu do wymaganych funkcji będących w gestii Zamawiającego z przyczyn
zależnych od Wykonawcy – 300,00 (trzysta) złotych za każdy przypadek;
13) za wykorzystywanie w SRM elementów nie spełniających wymogów określonych w Umowie
lub SIWZ – 250,00 (pięćset) złotych za każdy stwierdzony przypadek, przy czym kara jest
naliczana odrębnie za każdy dzień, w którym stwierdzono taką sytuację. Łączna kara
dotycząca jednego przypadku nie może przekroczyć 2.000,00 (dwóch tysięcy) złotych;
14) za każdy przypadek stwierdzenia elementu SRM, który jest brudny, oklejony, czy
wykorzystany dla celów reklamy bez pisemnej zgody lub wbrew zgodzie Zamawiającego –
100,00 (sto) złotych za każdy stwierdzony przypadek, przy czym kara jest naliczana odrębnie
za każdy dzień, w którym stwierdzono taką sytuację. Łączna kara dotycząca jednego
przypadku nie może przekroczyć 2.000,00 (dwóch tysięcy) złotych;
15) za brak uruchomienia SRM w terminie oznaczonym w Umowie, za każdy kolejny rozpoczęty
dzień – 1.500,00 (jeden tysiąc pięćset) złotych, jednak nie więcej niż 300.000 (trzysta tysięcy)
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złotych. W przypadku braku uruchomienia Zamawiającemu nie jest należna kara wskazana
w pkt 4.
16) za brak przesłania raportów, o których mowa w SIWZ i w § 11 w kwocie 50,00 (pięćdziesiąt)
złotych za każdy dzień opóźnienia w zakresie przesłania danego raportu, jednak nie więcej niż
1.000 (jeden tysiąc) złotych w zakresie danego raportu;
17) w pozostałych przypadkach – 1% miesięcznego wynagrodzenia brutto, za każdy inny niż
opisany w pkt 1) – 16 i 18) stwierdzony przypadek niewykonania lub nienależytego
wykonania Przedmiotu Umowy, jednak nie mniej niż 100 (sto) złotych oraz nie więcej niż
2.000 (dwa tysiące) złotych łącznie;
18) za każdy przypadek nie spełnienia wymogu zatrudnienia przez wykonawcę lub
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w trakcie
realizacji zamówienia wymienionych w SIWZ – w wysokości 2 000 zł za każdy ujawniony
przypadek.
2. Za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany
będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary Umownej w wysokości 20% wartości brutto
Umowy (to jest łącznego wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z Umowy). Zapłata kary
Umownej z powyższego tytułu nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty kar Umownych
i odszkodowań należnych Zamawiającemu z innych tytułów określonych w Umowie.
3. Wykonawcy przysługuje prawo wniesienia uwag / wyjaśnień do poszczególnych przypadków
naliczenia kary w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o naliczeniu przez Zamawiającego
kary.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach
ogólnych kodeksu cywilnego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych. Prawo do
naliczenia kary na jednej podstawie nie wyklucza możliwości naliczenia kary z innych podstaw,
o ile jedno zdarzenie wypełnia więcej niż jedno naruszenie Umowy (chyba, że w Umowie wprost
wskazano inaczej).
5. Niezależnie od przyczyn, jakie zgodnie z przepisami prawa uzasadniają możliwość odstąpienia od
Umowy lub jej rozwiązania, Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od Umowy
w przypadku gdy:
1) Wykonawca, bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego, zatrudni podwykonawców przy
realizacji Przedmiotu Umowy. Prawo do odstąpienia może zostać zrealizowane w terminie
90 dni od dnia powzięcia wiedzy przez Zamawiającego o przedmiotowej sytuacji;
2) Wykonawca, bez uzasadnionego powodu, wstrzyma wykonywanie Przedmiotu Umowy i nie
podejmie wykonywania Przedmiotu Umowy w terminie 7 dni po otrzymaniu od
Zamawiającego pisemnego żądania dotyczącego kontynuowania wykonywania Przedmiotu
Umowy. Prawo do odstąpienia może zostać zrealizowane w terminie 90 dni od dnia upływu
7- dniowego terminu wyznaczonego przez Zamawiającego;
3) co najmniej trzydziestokrotnie stwierdzona podczas codziennej kontroli systemu liczba
sprawnych rowerów dostępnych w systemie osiągnie przedział 50-90% w stosunku do
zamówionej liczby rowerów. Prawo do odstąpienia może zostać zrealizowane w terminie 90
dni od dnia zaistnienia trzydziestej oraz każdej kolejnej sytuacji opisanej w zdaniu
poprzednim;
4) co najmniej dwudziestokrotna stwierdzona podczas codziennej kontroli systemu liczba
sprawnych rowerów dostępnych w systemie osiągnie przedział 0-50% w stosunku do
zamówionej liczby rowerów. Prawo do odstąpienia może zostać zrealizowane w terminie 90
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dni od dnia zaistnienia dwudziestej oraz każdej kolejnej sytuacji opisanej w zdaniu
poprzednim.
6. Całkowita suma kar umownych naliczonych na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1-14 i 16-17 Umowy
nie przekroczy 20 % wartości łącznego wynagrodzenia brutto określonego w Umowie.
§ 19 – Cesja wierzytelności
1. Przeniesienie przez Wykonawcę na rzecz innego podmiotu jakichkolwiek wierzytelności
przysługujących Wykonawcy wobec Zamawiającego (cesja) wymaga uzyskania uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności. Powyższy zakaz nie obejmuje
wymagalnych wierzytelności pieniężnych.
2. Wyłącza się prawo Wykonawcy do dokonywania potrącania jakichkolwiek wierzytelności wobec
Zamawiającego wynikających z niniejszej Umowy z wierzytelnościami przysługującymi
Zamawiającemu wobec Wykonawcy.
§ 20– Osoby odpowiedzialne za realizację Umowy
Osobami odpowiedzialnymi za realizację Umowy są:
−

ze strony Zamawiającego:....................................................................
tel. .....................................

−

ze strony Wykonawcy:.........................................................................
tel. .....................................

1

email: ..................................
email: ...................................

§ 21 – Zmiany Umowy
Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień Umowy w:
1) sytuacjach, mających charakter zmian nieistotnych, tj. takich które, gdyby były częścią
pierwotnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, nie umożliwiłyby
dopuszczenia innych kandydatów niż ci, którzy zostali pierwotnie zakwalifikowani, nie
zmieniają równowagi ekonomicznej Umowy w sprawie zamówienia publicznego na
korzyść Wykonawcy w sposób nieprzewidziany w pierwotnej umowie oraz nie
rozszerzają znacznie zakresu Umowy w sprawie zamówień publicznych;
2) zakresie terminów realizacji przedmiotu Umowy, gdy pozyskanie wszelkich opinii
i uzgodnień od Zamawiającego, użytkowników i właścicieli infrastruktury technicznej
oraz innych podmiotów, wydłuży się ponad okres 7 dni, liczony od daty złożenia
dokumentacji niezbędnej do wydania opinii lub uzgodnienia, do czasu wydania opinii lub
uzgodnienia dokumentacji.
3) zakresie o którym mowa w § 3 ust. 5 – przy skorzystaniu przez Zamawiającego z prawa
opcji.
4) w zakresie terminu realizacji Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,
w przypadkach:
a)

b)

gdy Umowa nie może być realizowana z powodu siły wyższej lub z powodu
następstw siły, gdzie przez „siłę wyższą” na potrzeby niniejszej Umowy, uznaje się
zdarzenie zewnętrzne, którego nie można przewidzieć ani mu zapobiec środkami
zwykłymi lub zabezpieczyć się przed nim,
wynikającym ze zmiany prawa.
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2

1.

2.

3.
4.

Zmiany treści Umowy wymagają formy pisemnej w formie aneksu do niniejszej Umowy pod
rygorem nieważności, za wyjątkiem zmiany osób wskazanych w § 20.
§ 22 – Postanowienia końcowe
Integralną częścią Umowy są: Oferta złożona przez Wykonawcę oraz Specyfikacja Istotnych
Warunków Zamówienia (SIWZ), których postanowienia wiążą obie strony Umowy i stanowią jej
załączniki.
Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych niniejszą
Umową mają zastosowanie powszechnie wiążące przepisy prawa, a w szczególności ustawa
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.
Spory mogące wynikać przy wykonaniu Umowy, strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego
miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: 1 egz. dla Wykonawcy i 2 egz.
dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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