UMOWA nr ...../........./2018
zawarta w dniu ................ r. w Zielonej Górze pomiędzy:
……………………………., reprezentowanym przez:
.........................................................................................
zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”
a
..................................... z siedzibą ......................... ul. .....................................,
zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym-Rejestr Przedsiębiorców pod numerem
........................ REGON ............... reprezentowaną przez:
1. ......................................................
zwanym dalej „WYKONAWCĄ”
na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie
przetargu nieograniczonego (znak postępowania ……………………………..), zgodnie z ustawą z
dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z
późn. zm.), zwaną dalej „ustawą Pzp”
o następującej treści:
DEFINICJE
§1
Dla potrzeb interpretacji niniejszej umowy ustala się znaczenie następujących pojęć:
1)

klient – osoba fizyczna korzystająca z Zielonogórskiego Roweru Miejskiego (ZRM)
poprzez zawarcie odpowiedniej umowy.

2)

okres rozliczeniowy – okres po upływie, którego Wykonawca ma prawo do
wystawienia faktury za świadczenie usługi prowadzenia systemu ZRM, wynikającej
z zapisów niniejszej umowy; za okres rozliczeniowy przyjmowany jest każdy kolejny
miesiąc kalendarzowy (od marca do listopada włącznie) za wyjątkiem sytuacji,
w której data rozpoczęcia funkcjonowania ZRM nie pokryje się z początkiem
miesiąca; w takim przypadku za okres rozliczeniowy przyjęty zostanie czas od
uruchomienia ZRM do końca miesiąca; wynagrodzenie za ten okres będzie
proporcjonalne do ilości dni, w których będzie świadczona usługa.
panel – urządzenie przeznaczone do wypożyczania rowerów oraz zarejestrowania się
w systemie; dopuszcza się umieszczenie panelu na każdym z rowerów – w takim
przypadku stacja rowerowa nie musi posiadać panelu w postaci osobnego
urządzenia;

3)

4)

stacja rowerowa – wyznaczony teren i zlokalizowane na nim stojaki i rowery
zapewniające wypożyczenie i zwrot rowerów samodzielnie przez Klienta;

5)

stojak – stanowisko do parkowania roweru wraz z wyposażeniem zabezpieczającym
rower oraz umożliwiającym jego wypożyczenie.

6)

rower miejski – rower funkcjonujący w ramach ZRM.

7)

umowa – niniejsza umowa.

8)

ZRM – Zielonogórski Rower Miejski – system wypożyczalni rowerów obejmujący jego
wszystkie składowe (np. stacje rowerowe wraz z wyposażeniem, oprogramowanie do
monitorowania i obsługi systemu, zasady prawne i organizacja funkcjonowania
systemu).
PRZEDMIOT UMOWY
§2
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1.

2.

3.
4.
5.

Przedmiotem umowy jest usługa uruchomienia i zarządzania Zielonogórskim
Rowerem Miejskim (ZRM) wraz z usługami towarzyszącymi, w tym m.in. konserwacją
i naprawami.
Uruchomienie ZRM polega na wdrożeniu funkcji:
1) wypożyczenia i zdania roweru,
2) rejestracji klienta,
3) funkcjonowania Biura Obsługi Klienta,
4) funkcjonowania strony internetowej.
ZRM będzie działał w oparciu o oprogramowanie Wykonawcy.
Celem zarządzania jest realizacja usługi wypożyczania rowerów, zgodnie z
Załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy.
Usługa będzie świadczona od momentu jej uruchomienia do 30.11.2021r., z
wyłączeniem okresów zimowych tj. od początku grudnia do końca lutego.
Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera Załącznik nr 1 do umowy.

CZAS OBOWIĄZYWANIA UMOWY
§3
1.
2.

Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia podpisania do dnia 15 grudnia
2021r.
ZRM zostanie uruchomiony nie później niż w terminie …… dni od dnia podpisania
umowy (w zależności od zaoferowanego kryterium „termin uruchomienia systemu
Zielonogórski Rower Miejski”) i będzie czynny dla klientów do dnia 30 listopada
2021r. włącznie.

URUCHOMIENIE I ZARZĄDZANIE ZRM
§4
1.
2.
3.

Wykaz lokalizacji stacji rowerowych stanowią Załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
Poszczególne terminy dotyczące okresu uruchomienia (wdrożenia) ZRM zawarto w
Załączniku nr 1 do umowy (pkt. 3.1 Załącznika)
Zamawiający sporządzi protokół i dokona uruchomienia ZRM w obecności
Wykonawcy, będący podstawą rozpoczęcia przez Wykonawcę świadczenia usługi
wypożyczalni rowerów.

INNE UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI STRON
§5
1.

2.

Wykonawca zobowiązany jest w ramach niniejszej umowy wykonać przedmiot
umowy zgodnie z warunkami umowy, w tym także z wymogami zawartymi
w załącznikach do umowy, a także:
1) zapewnić i utrzymywać na własny koszt systemy łączności i oprogramowania
niezbędne dla funkcjonowania, nadzoru i rozliczania ZRM,
2) zapewnić we własnym zakresie i na swój koszt serwis i naprawy wszystkich
elementów wyposażenia ZRM – w szczególności rowerów, stacji rowerowych,
urządzeń i oprogramowania, elementów systemu łączności oraz systemu
rozliczania i płatności,
3) zawierać umowy z klientami oraz pobierać opłaty za wypożyczenie rowerów w
okresie świadczenia usługi,
4) dokonać rozliczeń z klientami, w tym w również rozliczeń końcowych,
5) utrzymywać we własnym zakresie i na własny koszt rowery i stacje rowerowe
w należytym stanie estetycznym poprzez systematyczne czyszczenie i wymianę
lub naprawę uszkodzonych lub zniszczonych elementów.
W przypadku stwierdzenia utraty rowerów, na Wykonawcy ciąży obowiązek
uzupełnienia utraconych rowerów.
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3.

4.

Wykonawca zobowiązany jest:
1) umożliwić Zamawiającemu w jego siedzibie i na jego sprzęcie:
a) monitorowanie aktualnej liczby rowerów dostępnych w poszczególnych
stacjach rowerowych oraz liczby rowerów wypożyczonych,
b) generowanie raportów z gromadzonych przez Wykonawcę danych w postaci
plików Excela lub innych równoważnych,
2) przeszkolić w zakresie korzystania z funkcji dostępnych dla Zamawiającego jego
pracowników
Szczegółowy wykaz obowiązków Wykonawcy zawiera Załącznik nr 1 do niniejszej
umowy.

WARUNKI REALIZACJI CZĘŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEZ
PODWYKONAWCÓW
§6
1.

Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem
kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
2. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia określony w umowie, o której mowa w ust. 1,
jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy części zamówienia usługi,
Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany
tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
3. Przepisy ust. 1 - 2 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
4. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia
przysługującego podwykonawcy, który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę
o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez
Wykonawcę.
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 4, dotyczy wyłącznie należności powstałych
po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii
umowy o podwykonawstwo.
6. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek,
należnych podwykonawcy.
7. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić
Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej
zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania
uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
8. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 7, w terminie wskazanym
przez Zamawiającego, Zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli
Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
2) dokonać
bezpośredniej
zapłaty
wynagrodzenia
podwykonawcy,
jeżeli
podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
9. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy Zamawiający potrąca
kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
10. Jeżeli Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy
więcej niż dwa razy lub więcej niż dwukrotnie dokona bezpośrednich zapłat na sumę
większą niż 5% wartości niniejszej umowy łącznie może odstąpić od umowy. W takim
wypadku Wykonawcy należy się wynagrodzenie jedynie za zrealizowany przez niego
osobiście bez zastrzeżeń przedmiot umowy do chwili odstąpienia od umowy przez
Zamawiającego.
11. Ustala się zakres rzeczowy części zamówienia realizowanych przez podwykonawców:
1) ..................,
2) ....................
12. Zlecenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowiązań
Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia.
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13. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechanie działań, uchybienia
i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników (działania zawinione i
niezawinione), jak za własne działania lub zaniechania i zaniedbania.
REKLAMY
§7
1.

2.
3.
4.

5.
6.

Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie rowerów należących do ZRM przez
Wykonawcę w okresie zarządzania i kompleksowej eksploatacji ZRM do celów
reklamowych.
Maksymalna dopuszczalna powierzchnia reklamowa została określona w Załączniku
nr 1 do niniejszej umowy.
Dopuszcza się umieszczanie reklam w obrębie stacji.
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.
Za dochowanie niniejszego postanowienia jest odpowiedzialny Wykonawca.
Zamawiający zabrania umieszczania reklam o charakterze politycznym.
W przypadku umieszczenia reklam o treści naruszającej postanowienia zawarte
w ust. 4 i ust. 5, 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 Wykonawcy, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę.
PRAWA AUTORSKIE
§8

1.

2.
3.
4.

5.

Wykonawca oświadcza, że posiada licencję na korzystanie z oprogramowania
służącego uruchomieniu i funkcjonowaniu ZRM w okresie obowiązywania umowy
i jest uprawniony do dalszego jej udostępniania, a w szczególności jest uprawniony
do
korzystania
z
oprogramowania
w
sposób
gwarantujący
prawidłowe
funkcjonowanie ZRM.
Wykonawca w dniu podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu odrębne
oświadczenie o posiadaniu wymaganej licencji wraz ze wskazaniem jej numeru.
Wykonawca
ponosi
wyłączną
odpowiedzialność
z
tytułu
korzystania
z oprogramowania dla potrzeb ZRM zarówno wobec jego twórcy jak i osób trzecich.
W razie skierowania do Zamawiającego roszczeń przez twórcę lub osoby trzecie
z tytułu naruszenia ich praw w następstwie korzystania z oprogramowania dla
potrzeb ZRM Zamawiający na mocy niniejszej umowy wskaże jako zobowiązanego
Wykonawcę, który niniejszym zobowiązuje się do pełnego zaspokojenia powyższych
roszczeń.
Wszelkie
opłaty
i
należności
osób
trzecich
związane
z
korzystaniem
z oprogramowania dla potrzeb wykonywania tej umowy obciążają Wykonawcę.
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DANE OSOBOWE
§9
1. Baza danych klientów, pozyskana w procesie zawierania umów z klientami, będzie
traktowana przez Wykonawcę jako materiał poufny i nie będzie wykorzystywana do
celów innych niż związane z realizacją umowy. W szczególności Wykonawca nie może
wykorzystywać tych danych osobowych dla celów reklamowych lub marketingowych.
Zamawiający wyraża zgodę na przedstawianie użytkownikom wszelkich promocji
oraz ofert specjalnych związanych z ZRM w przypadku pozyskania odpowiednich
zgód użytkowników, niemniej nie może to być warunek konieczny do rejestracji i
korzystania z systemu ZRM.
2. Na Wykonawcy ciążą wszelkie obowiązki wynikające z przepisów dotyczących
ochrony danych osobowych, w szczególności zarejestrowanie bazy danych
osobowych w GIODO i pełnienie funkcji administratora danych.

ODBIÓR PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
§ 10
1.

Wykonawca zobowiązany jest, nie później niż w terminie 5 dni kalendarzowych przed
upływem okresu, o którym mowa w § 3 ust. 1, powiadomić Zamawiającego
o gotowości do zakończenia świadczenia usługi.

2.

Strony powołają, w terminie 2 dni kalendarzowych od daty powiadomienia, o której
mowa w ust. 1, komisję zdawczo – odbiorczą, która zakończy pracę i sporządzi
protokół odbioru końcowego w ostatnim dniu okresu, o którym mowa w § 3 ust. 1.
WYNAGRODZENIE
§ 11

1.

2.

Wynagrodzenie Wykonawcy stanowi iloczyn miesięcznej stawki ryczałtowej w kwocie
netto …........................ zł (słownie: ....................... złotych 00/100) i ilości
miesięcy świadczenia usługi (od marca do listopada włącznie), z wyłączeniem okresu
od podpisania umowy do uruchomienia usługi ZRM.
Wartość umowy tytułem wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy Strony
określają na kwotę ................ zł brutto (słownie: ....................... złotych 00/100),
tj. netto: ..................... zł (słownie: ....................... złotych 00/100), powiększoną
o obowiązujący podatek VAT – zgodnie ze stanem prawnym na dzień zawarcia
umowy podatek VAT wynosi .....%, czyli ............ zł (słownie: .......................
złotych 00/100).
Rozliczenie usługi nastąpi na podstawie jej faktycznego trwania. W przypadku, gdy
okres świadczenia usługi przez Wykonawcę nie będzie obejmował pełnego miesiąca
kalendarzowego wynagrodzenie Wykonawcy pomniejszone zostanie proporcjonalnie
do okresu świadczenia usługi. Kwota zmniejszająca wynagrodzenia Wykonawcy
liczona będzie jako iloczyn liczby dni, w których ZRM nie będzie działał
i miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy, podzielonego przez liczbę
dni kalendarzowych występujących w danym miesiącu wg następującego wzoru:
W
X = Z x ------L
gdzie:
X - kwota zmniejszonego wynagrodzenia Wykonawcy,
Z - liczbę dni kalendarzowych, w których ZRM nie będzie działał,
L - liczbę dni kalendarzowych występujących w danym miesiącu,
W - miesięczne wynagrodzenie Wykonawcy w danym okresie rozliczeniowym.
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3.

Podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę stanowić będzie:
1) protokół, o którym mowa w § 4 ust. 3, uprawniający do wystawienia faktury
z tytułu uruchomienia systemu ZRM na kwotę stanowiącą 20% wartości
zamówienia,
2) protokół wykonania usługi za ostatni okres rozliczeniowy; dla ostatniego okresu
rozliczeniowego należy dodatkowo przedstawić protokół odbioru końcowego,
o którym mowa w § 10 ust. 2; płatność za dany okres rozliczeniowy stanowi
będzie wartość miesięcznej stawki ryczałtowej pomniejszonej o 20%,
3) dla każdej faktury Wykonawca dołącza oświadczenie podwykonawcy, że otrzymał
on od Wykonawcy wymagane wynagrodzenie za uruchomienie systemu oraz
wykonane w danym miesiącu usługi na rzecz Wykonawcy.
4. Należne wynagrodzenie wypłacane będzie przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy w ............................ nr ..................................... na podstawie
faktury VAT, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury.
5. Wykonawca wystawi faktury na: Miasto Zielona Góra ………………………………).
6. Za termin dokonania płatności uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego kwotą wynagrodzenia.
7. Zapłata wynagrodzenia wyczerpuje roszczenia Wykonawcy do Zamawiającego
z tytułu realizacji niniejszej umowy.
8. Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych od nieterminowo
zapłaconego wynagrodzenia.
9. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT – NIP ……………………….
10. Wykonawca oświadcza, że jest / nie jest podatnikiem podatku VAT – NIP
..................
11. W przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług,
b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonywania zamówienia przez
Wykonawcę – ulegnie zmianie wysokość należnego Wykonawcy wynagrodzenia
brutto o wartość wynikającą z tych zmian.
12. Odnośnie zmian, o których mowa w ust. 11 lit. a) i b), Wykonawca zobowiązany jest
przedstawić oraz wykazać Zamawiającemu, za pomocą odpowiednich dokumentów,
w jaki sposób zmiany tam wymienione wpływają na koszty wykonania przedmiotu
zamówienia przez Wykonawcę.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY
§ 12
1.

2.

3.

Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres realizacji umowy
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności
gospodarczej (odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa) obejmujące swoim
zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie, a także Zamawiającego
oraz przedstawicieli i pracowników Zamawiającego i Wykonawcy w wyniku śmierci,
uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty,
uszkodzenia lub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z
wykonywaniem wszystkich usług objętych przedmiotem umowy na kwotę nie
mniejszą niż 1.000.000,00 zł, oraz regularnie opłacać składki ubezpieczeniowe od
wskazanego powyżej ubezpieczenia.
Kopie polisy wymienionej w ust. 1 oraz kopie zawartej umowy wraz z Ogólnymi
Warunkami Ubezpieczenia zawartej na okres pierwszego roku realizacji umowy wraz
z dowodem uiszczenia składki za ten okres wykonawca obowiązany jest przedstawić
Zamawiającemu w terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
Wykonawca obowiązany jest przedkładać Zamawiającemu kopie dokumentów
wskazanych w ust. 2 wraz z dowodami uiszczenia składki na następne roczne okresy
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4.

5.

płatności w terminie 10 dni roboczych przed upływem okresu ubezpieczenia
wynikającego z poprzedniego okresu płatności.
W przypadku stwierdzenia, iż Wykonawca narusza obowiązek posiadania
ubezpieczenia lub opłacania składek z tego tytułu Zamawiający jest uprawniony do
zawarcia takiego ubezpieczenia i/lub zapłaty takiej składki na koszt Wykonawcy,
potrącając stosowne kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy.
Za szkody poniesione przez osoby trzecie w związku z korzystaniem z ZRM
Zamawiający nie odpowiada i całość odpowiedzialności z tego tytułu obciąża
Wykonawcę.
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
§ 13

1.

2.
3.

4.

5.

5.

Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5%
wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 1, tj. ……................…….. zł (słownie:
…………………………… złotych).
Zabezpieczenie zostało wniesione na rzecz Zamawiającego w formie: …………..
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy.
Zamawiający będzie upoważniony do pobrania części lub całości kwoty
zabezpieczenia w każdym przypadku, gdy:
1) umowa zostanie rozwiązana z przyczyn obciążających Wykonawcę,
2) Wykonawca zerwie umowę lub zaniecha jej wykonywania,
3) Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kar umownych i/lub odszkodowań
i/lub pokrycia kosztów wynikających z postanowień niniejszej umowy.
W trakcie realizacji umowy, Wykonawca może dokonać zmiany zabezpieczenia
należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148
ust. 1 ustawy Pzp. Zamiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem
ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
Zamawiający zwróci Wykonawcy kwotę należytego zabezpieczenia umowy wraz
z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy w ..................................... nr
............................................... w terminie 30 dni od dnia wykonania całego
przedmiotu zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
Gwarancja / poręczenie* ....................................... na kwotę ........................zł
(równa 100% sumy zabezpieczenia ), będąca gwarancją/poręczeniem* zgodnego z
umową wykonania usługi, ważna będzie od dnia ................ (termin podpisania
umowy) do dnia .................. (termin umowny wykonania usługi + 30 dni).
KONTROLA WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
§ 14

1.
2.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli prawidłowego
wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę.
Kontrola, o której mowa w ust. 1 obejmować może w szczególności:
1) sprawdzanie sprawności rowerów, urządzeń stacji rowerowych i czystości
elementów wyposażenia stacji rowerowej,
2) sprawdzanie realizacji warunków umowy, dotyczących poprawnego i zgodnego
z wymaganiami umowy funkcjonowania ZRM,
3) sprawdzanie zasadności i sposobu załatwiania reklamacji klientów na działania
Wykonawcy dotyczące zarządzania i utrzymania ZRM,
4) sprawdzanie czasu reakcji na zapełnienie stacji zgodnie z normami
wyznaczonymi w załączniku nr 1,
5) sprawdzanie liczby dostępnych w systemie rowerów,
6) sprawdzanie prawidłowości działania Biura Obsługi Klienta,
7) sprawdzanie prawidłowości postępowania przy poborze opłat od klientów
systemu.

7

3.

W przypadku stwierdzenia nie spełnienia przez Wykonawcę wymagań umowy,
Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o stwierdzonych nieprawidłowościach
i wyznaczy termin ich usunięcia.
KARY UMOWNE
§ 15

1.
2.

3.

4.

Strony ustanawiają odpowiedzialność na zasadzie kar umownych, wg zapisów
Załącznika nr 1 (pkt. 4 „Kary finansowe”).
Wykonawcy przysługiwać będą kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn
zawinionych przez Zamawiającego, w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia
brutto określonego w § 11 ust. 1 z zastrzeżeniem postanowień art. 145 ustawy Pzp.
Zapłata kary umownej z powyższego tytułu nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku
zapłaty kar umownych i odszkodowań należnych Zamawiającemu z innych tytułów
określonych w Umowie.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych,
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu wykonania umowy.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY
§ 16
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

Zamawiający odstąpi od umowy, jeżeli Wykonawca dopuści się zwłoki w podjęciu
wykonywania umowy, po uprzednim wezwaniu go do natychmiastowego podjęcia
wykonywania tej umowy. Dotyczy to zarówno uruchomienia wypożyczalni rowerów,
jak i Biura Obsługi Klienta.
Zamawiający odstąpi od umowy ze skutkiem na dzień zawiadomienia Wykonawcy
o odstąpieniu od umowy, jeżeli oprogramowanie uruchomione przez Wykonawcę nie
będzie odpowiadało umówionemu celowi, tj. prowadzeniu ZRM.
Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca nie realizuje umowy
zgodnie z jej treścią, po uprzednim pisemnym wezwaniu go do zaniechania
stwierdzonych naruszeń.
Zamawiający odstąpi od umowy z powodu utraty zdolności finansowania przedmiotu
umowy przez Wykonawcę.
W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w warunkach opisanych
w ust. 1 i 2 Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zwrot świadczeń ani
o odszkodowanie.
Zamawiający, który odstąpił od umowy z winy Wykonawcy lub z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy zapłaci Wykonawcy jedynie tę część wynagrodzenia, która
odpowiada zrealizowanemu bez zastrzeżeń zakresowi obowiązków umownych.
Prawo odstąpienia od umowy przysługuje Zamawiającemu w terminie 30 dni od
powzięcia informacji o przyczynach odstąpienia.
ZMIANY UMOWY
§ 17

1.

2.

Zmiany postanowień umowy mogą dotyczyć w szczególności:
a) regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dniu podpisania umowy,
wywołujących potrzebę zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej
zmiany;
b) zaistnienia konieczności zmiany przez Wykonawcę zakresu prac przy
realizowanych przez podwykonawcę – i tylko w powyższym zakresie.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian treści umowy dotyczących:
1) terminów realizacji przedmiotu umowy określonych w § 2 niniejszej umowy z
uwagi na:

8

3.

4.

a) pojawienie się okoliczności i/lub dokumentów jeśli w toku realizacji umowy okaże
się, iż należy je uwzględnić;
b) ponadprzeciętny czas trwania procedur związanych z uzyskaniem uzgodnień,
opinii, warunków technicznych od gestorów sieci i instytucji, których opinia lub
zgoda będzie wymagana do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia –
tylko w zakresie przedłużenia terminu realizacji zamówienia i tylko o okres
trwania tych czynności przekraczający termin zwyczajowo przyjęty dla danej
czynności;
c) zmiany
będące
następstwem
okoliczności
niezależnych
zarówno
od
Zamawiającego, jak i Wykonawcy, np. ze względu na konieczność udzielenia
zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, którego wykonanie
wpływa na zmianę terminu zamówienia podstawowego;
d) wydłużenie ponad 30 dniowy termin czasu trwania procedury uzgodnienia przez
Zamawiającego dla poszczególnych opracowań lub podjęcia decyzji przez
Zamawiającego mającej wpływ na wykonanie zamówienia;
e) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy
skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy np.
zmiany prawa;
f) siłę wyższą, to znaczy niezależne od Stron losowe zdarzenie zewnętrzne, które
było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie
można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności;
g) wydłużenie terminu wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zawarcia umowy ponad
termin związania ofertą;
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt.1) termin
wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do
zakończenia realizacji przedmiotu umowy w sposób należyty.
2) obniżenia wynagrodzenia w przypadku zmniejszenia przez Strony zakresu
wykonywanego zamówienia, np. wykonania mniejszego zakresu dostawy niż zakres
określony w SIWZ wynikającego z ich zaniechania lub np. braku realizacji zapisów
umowy w aktywnym sezonie rowerowym z uwagi na niesprzyjające warunki
atmosferyczne,
3) podwykonawcy, przy pomocy, którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy lub
też konieczności zmiany przez Wykonawcę zakresu prac realizowanych przez
podwykonawcę - po złożeniu przez Wykonawcę pisemnego wniosku z uzasadnieniem
i akceptacji Zamawiającego;
4) stawki podatku od towarów i usług (w takim przypadku wynagrodzenie brutto
zostanie dostosowane do aktualnie obowiązującej stawki);
5) zmian korzystnych dla Zamawiającego, w przypadkach, gdy potrzeba zmiany
wynika ze zmiany przepisów prawa lub okoliczności, których nie można było
przewidzieć przy zawieraniu umowy przy dochowaniu należytej staranności.
Ponadto Zamawiający przewiduje dokonanie zmian umowy w następującym zakresie:
a) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2
ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
pracę – w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia brutto należnego
Wykonawcy;
b) podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – w zakresie
zmiany wysokości wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy, który
zobowiązany jest do udokumentowania wpływu powyższej zmiany na koszty
realizacji zamówienia, z tym że wynagrodzenie brutto należne Wykonawcy nie
może wzrosnąć ani być obniżone z tej przyczyny o więcej niż 10 % w stosunku
do wynagrodzenia pierwotnie określonego w umowie.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień niniejszej umowy w
sytuacjach mających charakter zmian nieistotnych, tj. nie odnoszących się do
warunków, które gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury udzielania
zamówienia, umożliwiłyby dopuszczenie innej oferty niż ta, która została pierwotnie
dopuszczona, w szczególności w zakresie zmian postanowień umowy odnośnie
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5.

6.

7.
8.

powierzenia przetwarzania danych osobowych wynikających z wejścia w życie
nowych przepisów prawnych.
Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający
może wyrazić zgodę lub nie, bez podawania uzasadnienia odmowy. Jednocześnie
postanowienia te nie stanowią zobowiązania do wyrażenia takiej zgody zarówno
przez Zamawiającego, jak i przez Wykonawcę.
Wszelkie zmiany wymagają uprzedniej akceptacji Stron i formy pisemnego aneksu
pod rygorem nieważności, za wyjątkiem zmiany osób wskazanych w § 18 i zmiany
formy zabezpieczenia.
Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej w formie aneksu do niniejszej
umowy pod rygorem nieważności.
Ustala się, iż nie stanowi zmiany umowy :
1) zmiana nr rachunku bankowego Wykonawcy,
2) zmiana osób odpowiedzialnych za realizację umowy wskazanych w § 18
niniejszej umowy.

REPREZENTACJA STRON UMOWY
§ 18
Strony wyznaczają do kontaktów:
1) ze strony Zamawiającego:
…………………………….., e-mail: ………………………………., tel. ………………………………
2) ze strony Wykonawcy: Pan/Pani ................................, e-mail: ........................,
tel. ................................

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 19
1. Zakazuje się cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy, jak również
wstąpienia w prawa Stron innych podmiotów.
2. Cesja wierzytelności i przelew zobowiązań dopuszczalne są w szczególnie
uzasadnionych przypadkach wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego wyrażoną
pod rygorem nieważności.

§ 20
1.

Integralną część umowy stanowią Załączniki nr 1, 2 i 3.

2.

Prawem właściwym dla umowy jest prawo polskie. W sprawach nie uregulowanych
niniejszą umową mają zastosowanie powszechnie wiążące przepisy prawa,
a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16,
poz. 93 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

3.

Spory wynikłe na tle wykonania umowy rozpoznają właściwe sądy miejscowo
powszechne w Zielonej Górze.

4.

Umowę sporządzono w 2-óch jednobrzmiących
Wykonawcy i 1 egz. dla Zamawiającego.

egzemplarzach:

1

egz.

dla

Wykaz załączników:
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1
2. Lokalizacje stacji – załącznik nr 2
3. Oferta Wykonawcy – załącznik nr 3.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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