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I.7013.14.2016.VI 
 

Umowa nr ……/I/2017 

 

W dniu …………….…..…. 2017r. w Kołobrzegu pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg 

(NIP: 671-6-98-541; REGON 330920736) z siedzibą w Kołobrzegu, przy ul. Ratuszowej 13, 

zwaną w tekście Zamawiającym, reprezentowaną przez: 

Janusza Gromka -  Prezydenta Miasta Kołobrzeg  

a:  

………………………..…………………………………………………………………………………. 

(NIP: ..............................,  REGON: …………………….) z siedzibą w 

………............................................................………………………… wpisaną/ym do Rejestru 

Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w ............................., .....… Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS .................. lub CEIDG, 

zwanym w tekście Wykonawcą/Operatorem  i reprezentowanym przez: 

1. ………………………......…….………………………..….. 

2. ..................................................................................... 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w drodze 

przeprowadzenia przetargu nieograniczonego zgodnie z Ustawą z dnia 29.01.2004r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) została zawarta umowa o 

następującej treści: 

 

§1 

Definicje 

Dla potrzeb interpretacji niniejszej umowy ustala się znaczenie następujących pojęć 

(kolejność alfabetyczna):  

 Aktywny sezon rowerowy – okres pełnej funkcjonalności systemu KRM, kiedy 

możliwe jest wypożyczenie rowerów, od 1 marca do 30 listopada każdego roku. 

 Brak rowerów na stacji rowerowej - sytuacja, w której na danej stacji nie ma 

sprawnego roweru, który mógłby zostać wypożyczony. 

 Brak wolnych stojaków na stacji rowerowej - sytuacja, w której na danej stacji nie 

ma sprawnego stojaka pozwalającego na zwrot (pozostawienie, zdanie) roweru za 

pomocą specjalnego uchwytu z elektrozamkiem.  

 Biuro Obsługi Klienta – element systemu, który pozwala na administrowanie KRM, 

administrowanie stroną internetową systemu KRM oraz kontakt klienta  z Operatorem 

KRM przy pomocy telefonu lub poczty elektronicznej, komunikatora  internetowego  lub 

wiadomości tekstowych.  
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 Klient – osoba korzystająca z systemu KRM poprzez zawarcie odpowiedniej umowy w 

procesie rejestracji użytkownika KRM. 

 Niefunkcjonowanie KRM – sytuacja, w której niemożliwe jest wykonanie czynności 

wypożyczenia lub/i zwrotu roweru w całym systemie KRM. 

 Okres rozliczeniowy – miesiąc kalendarzowy w aktywnym sezonie rowerowym, po 

upływie którego Operator uprawniony jest do wystawienia faktury za wykonane usługi 

zarządzania i serwisowania systemem KRM. 

 Operator – podmiot świadczący usługi zarządzania i kompleksowej eksploatacji 

systemu KRM 

 Portal internetowy - system łączności i płatności zapewniający obsługę  

i przekazywanie informacji jak i pobieranych opłat oraz obsługujący kontakty z 

klientami.  

 Rowery z kompletnym wyposażeniem - rowery KRM przeznaczone do 

wypożyczania. 

 Regulamin KRM – Regulamin określa zasady i warunki korzystania z rowerów 

miejskich, udostępnianych jako system bezobsługowej wypożyczalni rowerów – 

Kołobrzeski Rower Miejski (KRM), organizowany przez Gminę Miasto Kołobrzeg na 

terenie miasta Kołobrzeg, uruchomiony i administrowany przez zatrudnionego przez 

Gminę Operatora  Systemu KRM.   

 SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udzielanego przez 

Zamawiającego w niniejszym postępowaniu. 

 Stacja rowerowa – zlokalizowane na wyznaczonym przez Zamawiającego terenie 

urządzenia do wypożyczania i zwrotu rowerów, stojaki rowerowe oraz infrastruktura 

zasilająca. 

 Stojak - stanowisko do parkowania roweru w postaci specjalnego stojaka z 

wyposażeniem zabezpieczającym rower za pomocą elektrozamka znajdującego się na 

stojaku lub na rowerze. 

 Stojak niesprawny – stojak, który jest uszkodzony w sposób uniemożliwiający 

wypożyczenie i/lub zwrot roweru. 

 System KRM - System bezobsługowej wypożyczalni rowerów w Kołobrzegu – 

Kołobrzeski Rower Miejski, który obejmuje w szczególności:  

o rowery z kompletnym wyposażeniem, 

o oprogramowanie z licencją kompletnego systemu informatycznego do 

kompleksowej obsługi, w tym administrowania KRM,  

o stacje rowerowe 

 Terminal – samoobsługowe urządzenie przeznaczone do obsługi stacji rowerowej 

przez klienta systemu KRM. 

 Terminal niesprawny – terminal, którego uszkodzenie utrudnia lub uniemożliwia 

użytkowanie systemu KRM na danej stacji rowerowej. 
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 Umowa – niniejsza umowa 

 Wykonawca – podmiot dostarczający elementy składowe systemu Kołobrzeskiego 

Roweru Miejskiego (KRM) wraz z ich instalacją  

i uruchomieniem 

 Wykorzystana opłata – opłata pobrana za faktycznie wykonane usługi związane z 

wypożyczeniem roweru przez klienta KRM. 

PRZEDMIOT  UMOWY 

§ 2 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa elementów składowych systemu Kołobrzeskiego 

Roweru Miejskiego (KRM) wraz z ich instalacją i uruchomieniem oraz 

świadczeniem usługi zarządzania i kompleksowej eksploatacji systemu KRM, na 

potrzeby zadania pn.: „Kołobrzeski Rower Miejski – dostawa, instalacja, uruchomienie 

oraz kompleksowe zarządzanie systemem”, w ramach projektu pn.: „Inteligentne 

systemy transportowe, ścieżki rowerowe, miejska wypożyczalnia rowerów oraz parkingi 

strategiczne Park & Ride” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014- 2020. 

2. Zakres umowy obejmuje: 

1) Dostawę wyposażenia bezobsługowej wypożyczalni rowerów, tj.: 

 rowerów z kompletnym wyposażeniem, 

 stacji rowerowych (terminale i stojaki rowerowe),   

 licencji kompletnego systemu informatycznego obsługującego wypożyczalnię 

rowerów,    

2) Usługę zewnętrznego operatora systemu bezobsługowej wypożyczalni 

rowerów polegającą na zarządzaniu i bieżącym utrzymaniu systemu 

bezobsługowej wypożyczalni rowerów Kołobrzeski Rower Miejski (KRM) wraz z 

usługami towarzyszącymi, w tym m.in. konserwacją i naprawami, w okresie od 

dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2020 r. 

zgodnie ze złożoną ofertą, SIWZ i opisem przedmiotu zamówienia. 

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY 

§ 3 

1. Wykonawca oświadcza, że:  

1) posiada niezbędne uprawnienia, wiedzę, doświadczenie, odpowiedni potencjał 

ekonomiczny i techniczny oraz odpowiedni stan zatrudnienia wykwalifikowanych 

pracowników lub podwykonawców do wykonania przedmiotu Umowy,  

2) przedmiot Umowy zostanie przez niego wykonany zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i normami, najnowszą wiedzą techniczną i z najwyższą starannością 

wymaganą od podmiotu profesjonalnego,  
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3) urządzenia i wyposażenie, które będą dostarczane lub wykorzystywane w celu 

realizacji przedmiotu Umowy będą: nowe, nieużywane, wyprodukowane według 

najnowszych osiągnięć w zakresie postępu technicznego i odpowiadać będą 

najwyższym standardom jakościowym, bezpieczeństwa i ochrony środowiska 

dotyczącym materiałów wykonawstwa oraz wolne od wad fizycznych i prawnych. 

Dostawca gwarantuje przy tym, że dostarczane rowery oraz elementy 

wyposażenia stacji rowerów 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 i SIWZ. 

4) dostarczone przez niego w ramach wykonania niniejszej Umowy oprogramowanie 

do kompleksowej obsługi KRM nie będą naruszać praw autorskich osób trzecich 

oraz praw do znaków towarowych i dóbr osobistych, a w chwili przekazania ich 

Zamawiającemu będzie on posiadać wszelkie prawa niezbędne do należytego 

wykonania umowy, 

2. Wykonawca bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego nie może 

przekazywać praw i obowiązków wynikających z Umowy innym podmiotom, w całości 

lub w części, odpłatnie lub nieodpłatnie, niezależnie od zastosowanej formy pod rygorem 

nieważności. 

3. Wykonawca zwalnia Zamawiającego od ewentualnych roszczeń osób trzecich 

wynikających z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw 

autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na 

wzory użytkowe i przemysłowe, pozostających w związku z dostarczonym 

Zamawiającemu w wykonaniu niniejszej Umowy sprzętem lub oprogramowaniem do 

kompleksowej obsługi KRM. 

4. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń, o których mowa w ust. 3, 

Zamawiający powiadomi o tym Wykonawcę który niezwłocznie podejmie działania 

zmierzające do usunięcia naruszeń, zaspokojenia roszczeń, zabezpieczenia 

Zamawiającego przed szkodami, odpowiedzialnością i kosztami.  

5. W przypadku, gdy zaspokojenie roszczeń osób trzecich, o których mowa w ust. 3, 

spowoduje utratę lub ograniczenie praw Zamawiającego do dostarczonego przez 

Wykonawcę sprzętu lub oprogramowania w całości lub części, Wykonawca zobowiązuje 

się na własny koszt nabyć takie prawo na rzecz Zamawiającego lub według wyboru 

Zamawiającego zmodyfikuje lub wymieni elementy naruszające prawa osób trzecich, 

pod warunkiem, że modyfikacja lub wymiana nie wpłynie niekorzystnie na 

funkcjonowanie KRM.  

6. Wszelkie koszty związane z wykonaniem niniejszej Umowy ponosi Wykonawca; w 

szczególności Wykonawca dokonuje zakupu wszelkich usług, materiałów, surowców, 

urządzeń, wyposażenia, projektów i oprogramowania jak również ponosi koszty 

transportu, opłaca pracowników i podwykonawców zatrudnionych przy realizacji Umowy.  

7. Jeżeli w związku z realizacją Umowy powstanie obowiązek uiszczenia jakiejkolwiek 

należności, składki, opłaty administracyjnej, skarbowej lub innej - Wykonawca 

zobowiązany jest ją uiścić we właściwym miejscu i terminie.  
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8. 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. 

9. 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 pracowników i osób trzecich, którymi będzie się 

posługiwał przy realizacji przedmiotu umowy. 

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za powierzone mu przez Zamawiającego mienie 

wskazane w protokole przekazania składników majątkowych systemu KRM z 

obowiązkiem rozliczenia się w dniu protokolarnego zwrotu. 

PRZENIESIENIE  PRAW  NA  ZAMAWIAJĄCEGO 

§ 4 

1. Własność dostarczonego sprzętu, w tym również własność nośników, na których 

Wykonawca dostarczył Zamawiającemu oprogramowanie komputerowe do 

kompleksowej obsługi KRM, przechodzi na Zamawiającego z chwilą podpisania 

protokołu końcowego odbioru dostawy wyposażenia bezobsługowej wypożyczalni, 

zwanego dalej Protokołem Końcowym. Z tą samą chwilą przechodzi na Zamawiającego 

ryzyko przypadkowej utraty, uszkodzenia lub zniszczenia części przedmiotu Umowy lub 

poszczególnych jego elementów.  

2. Autorskie prawa majątkowe do logotypu KRM przechodzą na Zamawiającego z chwilą 

podpisania Protokołu Końcowego.  

3. Podpisanie Protokołu Końcowego jest równoznaczne z udzieleniem Zamawiającemu 

przez Wykonawcę licencji niewyłącznych i nieograniczonych czasowo na korzystanie z 

dostarczonych przez Wykonawcę elementów systemu KRM, w szczególności 

oprogramowania komputerowego do kompleksowej obsługi, administrowania, 

eksploatacji, utrzymania i rozwoju systemu KRM. Licencja udzielana jest na czas 

nieograniczony, bez prawa jej wypowiedzenia i upoważnia Zamawiającego do 

korzystania z oprogramowania zgodnie z jego przeznaczeniem w zakresie niezbędnym 

do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania KRM. W szczególności Zamawiający na 

podstawie licencji udzielonych przez Wykonawcę uprawniony zostaje do korzystania ze 

wszystkich utworów wytworzonych lub udostępnionych przez Wykonawcę dla celów 

obsługi, administrowania, eksploatacji, utrzymania i rozwoju systemu KRM, w tym 

projektów urządzeń i oprogramowania.  

4. Wykonawca oświadcza, że przedmiot Umowy, w tym oprogramowanie i licencje, jest 

wolny od wad prawnych i nie będzie naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich. W 

przypadku naruszenia praw osób trzecich, Wykonawca zobowiązany będzie do 

bezpośredniego zaspokojenia wszelkich roszczeń z tego tytułu i w tym zakresie zwalnia 

Zamawiającego od jakiejkolwiek odpowiedzialności.  

5. Rozwiązania kolorystyczne zastosowane w KRM, logotyp systemu KRM mogą zostać 

zgłoszone przez Zamawiającego w celu ochrony do Urzędu Patentowego. 

TERMIN  WYKONANIA  UMOWY 
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§ 5 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony, od dnia zawarcia do dnia 30 listopada 

2020 r.,  

2. Dostawa wyposażenia bezobsługowej wypożyczalni rowerów wraz z uruchomieniem 

systemu KRM nastąpi nie później niż w ciągu …… dni od dnia podpisania umowy. 

Po uruchomieniu systemu KRM i ustaleniu prawidłowości jego działania Strony 

sporządzą protokół przekazania systemu KRM, który będzie podstawą rozpoczęcia 

przez Wykonawcę świadczenia usług opisanych w § 2 ust. 2, pkt 2. 

3. Usługę zewnętrznego operatora systemu bezobsługowej wypożyczalni rowerów 

Operator będzie wykonywał do dnia 30 listopada 2020r.  

ZMIANY  SYSTEMU  KRM 

§ 6 

Na żądanie Zamawiającego Wykonawca może być zobowiązany w okresie obowiązywania 

umowy do zmiany lokalizacji 2 stacji rowerowych poprzez przeniesienie max. 2 terminali i 32 

stojaków rowerowych.  

DANE  OSOBOWE 

§ 7  

1. Zamawiający powierza Wykonawcy, a Wykonawca przyjmuje pełnienie obowiązków 

przetwarzania danych osobowych w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r., poz.922) przetwarzanych w systemie 

KRM w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowego świadczenia usług objętych 

niniejszą Umową. 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. 

2. Administratorem danych powierzonych do przetwarzania pozostaje Zamawiający.  

3. Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania obejmuje następujące dane 

osobowe Klientów: 

a) numer PESEL, 

b) imię i nazwisko, 

c) adres zamieszkania. 

4. Wykonawca zbiera i przetwarza dane osobowe wyłącznie na podstawie zgody 

wyrażonej przez Klientów podczas rejestracji w serwisie KRM, jak i na mocy 

ustawowego upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, koniecznych do 

realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej Stroną lub gdy jest to 

niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane 

dotyczą. 

5. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać niniejszą Umowę z najwyższą profesjonalną 

starannością i zobowiązuje się w trakcie wykonywania Umowy wdrożyć i utrzymywać 

przez czas przetwarzania danych osobowych wszelkie środki i zabezpieczenia związane 

z przetwarzaniem danych, zgodnie z wymaganiami ustawowymi oraz zapisami Umowy. 
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6. Wykonawca odpowiada za wszelkie wyrządzone osobom trzecim szkody, które powstały 

w związku z nienależytym przetwarzaniem przez Wykonawcę powierzonych mu danych 

osobowych. 

7. Wykonawca zobowiązuje się na bieżąco informować Zamawiającego o wszelkich 

faktach i zdarzeniach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności o 

zakłóceniach w funkcjonowaniu systemu informatycznego, stwierdzonych naruszeniach 

zabezpieczeń, czynnościach kontrolnych ze strony uprawnionych organów i tym 

podobnych okolicznościach.   

8. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych osobowych, o których 

powziął wiadomość w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy. Obowiązek 

przestrzegania tajemnicy trwa także po ustaniu niniejszej umowy. Baza danych 

osobowych 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 innych niż wynikających z 

wykonywania niniejszej Umowy.   

9. Zamawiający jest uprawniony do kontrolowania przetwarzania danych osobowych w 

każdym czasie. Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu sprawowanie 

nadzoru nad przetwarzaniem danych osobowych, w tym ich usuwaniem, w 

szczególności poprzez obecność w miejscach, w których proces ten przebiega.  

10. Wykonawca zobowiązany jest pouczyć osoby wykonujące jego zadania wynikające z 

umowy ich obowiązkach wynikających z przepisów o danych osobowych, a w 

szczególności o obowiązku zachowania w tajemnicy przetwarzanie danych osobowych, 

oraz sposobu ich zabezpieczenia, i do przestrzegania uregulowań wewnętrznych 

Zamawiającego.  

11. Wykonawca zobowiązuje się do ochrony bezpieczeństwa przetwarzanych przez niego 

danych osobowych, w szczególności poprzez zastosowanie systemu informatycznego 

służącego do przetwarzania danych osobowych, chronionego przed zagrożeniami 

pochodzącymi z sieci publicznej poprzez wdrożenie fizycznych lub logicznych 

zabezpieczeń chroniących przed nieuprawnionym dostępem.  

12. Po wykonaniu czynności będących celem przetwarzania powierzonych danych 

osobowych, Wykonawca, na każde żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest do 

usunięcia wszelkich danych osobowych powierzonych przez Zamawiającego. Usunięcie 

danych powinno być trwałe oraz polegać na uniemożliwieniu osobom trzecim 

odzyskania danych osobowych. 

13. Wykonawca może posługiwać się innymi osobami / podmiotami w celu należytego 

wykonywania niniejszej umowy, jedynie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody 

Zleceniodawcy. Wykonawca jednocześnie zobowiązuje się zapewnić, w szczególności 

stosując należyte zapisy w pisemnych umowach zawieranych z podwykonawcami, iż 

podejmą oni i wdrożą przed rozpoczęciem świadczenia usług, co najmniej takie środki 

zabezpieczające dane, o których mowa w art. 36-39 ustawy o ochronie danych 

osobowych oraz spełnią wymagania określone w przepisach, o których mowa w art. 39a 

powołanej ustawy.  
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14. Dostawca po zakończeniu Umowy przekaże bezzwłocznie, bazę danych 

Zamawiającemu lub osobie trzeciej wskazanej przez Zamawiającego. 

15. Szczegółowe postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych zawiera 

odrębna umowa o powierzeniu Wykonawcy przetwarzania danych osobowych, którą 

Strony zobowiązują się zawrzeć przed rozpoczęciem świadczenia usług określonych w 

§2 ust. 2, pkt 2. 

 

SPRAWOZDAWCZOŚĆ 

§ 8 

Operator przedstawi Zamawiającemu do 5-go dnia po upływie każdego z okresów 

rozliczeniowych, pisemny raport odzwierciedlający następujące dane za miniony okres 

funkcjonowania KRM: 

1) Liczbę klientów, którzy przystąpili do KRM oraz liczbę klientów, którzy wystąpili 

z KRM,  

2) Dzienną i sumaryczną (w danym okresie) statystykę liczby podróży 

zrealizowanych w rozbiciu na okresy czasowe wyznaczające poszczególne 

wysokości opłat, 

3) Dzienną i sumaryczną wartość usług wynikającą z wielkości wpływów z opłat 

za korzystanie z KRM. Zestawienie to powinno obejmować odrębnie usługi 

świadczone w ramach preferencyjnego pierwszego okresu korzystania z 

roweru oraz pozostałe, 

4) Informację obejmujące reklamację klientów i sposób ich załatwienia.  

WYNAGRODZENIE  WYKONAWCY 

§ 9 

1. Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie 

z ofertą Wykonawcy, na kwotę brutto …………………………….. (słownie zł: 

………………………………………………………………..…………) w tym podatek VAT 

wg. obowiązującej stawki.  

2. Na wynagrodzenie określone w ust. 1 składa się: 

a) wynagrodzenia na dostawę kompleksowego systemu KRM, w kwocie brutto 

………………….. (słownie zł: ……………………………………………………..……… 

………………………………………………..), w tym podatek VAT wg. obowiązującej 

stawki. 

b) wynagrodzenia za świadczenie usługi kompleksowej eksploatacji KRM 

obowiązywania umowy w kwocie brutto ………………………………. (słownie zł: 

……………………..…………………… 

……………………………………….), w tym podatek VAT wg. obowiązującej stawki. 

3. Wynagrodzenie określone w ust. 2 lit. a) płatne będzie po wystawieniu przez 

Wykonawcę faktury końcowej wraz z podpisanym przez strony protokołem odbioru 

końcowego. 



 
 

Projekt umowy - „Kołobrzeski Rower Miejski – dostawa, instalacja, uruchomienie  

oraz kompleksowe zarządzanie systemem”  
Strona 9/19 

4. Wynagrodzenie określone w ust. 2 lit. b) wypłacane będzie sukcesywnie za każdy 

okres rozliczeniowy (kwota proporcjonalna do długości okresu rozliczeniowego) po 

zatwierdzeniu przez Zamawiającego raportu o którym mowa w § 8 oraz wystawieniu 

faktury. 

5. W przypadku kiedy okres świadczenia usługi nie będzie obejmował pełnego miesiąca, 

wynagrodzenie określone zostanie proporcjonalnie do części miesiąca w której usługa 

była wykonywana.  

6. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 30 dni od doręczenia Zamawiającemu 

prawidłowo wystawionej faktury VAT.  

7. Podstawą wystawienia faktury VAT jest podpisany bez zastrzeżeń przez 

Zamawiającego protokół stwierdzający wykonanie przedmiotu umowy, odrębnie za 

dostawę, instalację, uruchomienie systemu KRM oraz zatwierdzony raport miesięczny 

odrębnie za poszczególne okresy świadczenia kompleksowej usługi eksploatacji KRM. 

8. Wynagrodzenie określone w ustępie 1 i 2 nie podlega zmianom i obejmuje całość 

kosztów wykonania przedmiotu umowy, w tym w szczególności przeniesienie praw 

autorskich, licencji, uzgodnień robót, opłat, dochodzenia należności osób 

korzystających z KRM. 

9. Za dzień zapłaty strony ustalają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

10. W razie opóźnienia w zapłacie wierzytelności pieniężnych Zamawiający zobowiązuje 

się do zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie. 

11. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności lub praw służących mu na podstawie 

niniejszej umowy na osoby trzecie z wyłączeniem banku obsługującego Wykonawcę 

zadania. 

WYNAGRODZENIE  ZAMAWIAJĄCEGO 

§ 10 

1. Wszystkie opłaty klientów za korzystanie z usług KRM, stanowią przychód 

Zamawiającego. 

2. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować rozliczenie wobec Zamawiającego 

każdorazowo, najpóźniej do 5-go dnia roboczego następnego miesiąca na podstawie 

dowodów rozliczeniowych.  

3. Sposób przekazania i dokumentowania wpływów z opłat za korzystanie z usług KRM 

uregulowany zostanie odrębnym porozumieniem. 

GWARANCJA I RĘKOJMIA 

§ 11 

1. Wykonawca udziela gwarancji na prawidłowe i niezakłócone działanie dostarczonego 

sprzętu i oprogramowania do kompleksowej obsługi, w tym eksploatacji KRM. 

Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny bez konieczności składania 

dodatkowego dokumentu na okoliczność istnienia gwarancji.  
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2. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn 

tkwiących w przedmiocie Umowy w chwili dokonania jego odbioru przez 

Zamawiającego, jak i wszelkie inne wady fizyczne przedmiotu Umowy, powstałe z 

przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te 

ujawnią się w okresie gwarancji.  

3. Okres gwarancji wynosi 24 (dwadzieścia cztery) miesiące od dnia podpisania Protokołu 

Końcowego.  

4. Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiający wspólnie z Wykonawcą 

rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu 

Umowy. Termin rękojmi skończy się z dniem upływu terminu udzielonej gwarancji, z 

wyjątkiem systemu informatycznego obsługującego KRM, dla którego termin gwarancji 

i rękojmi wynosi 5 lat od daty wydania go Zamawiającemu. 

5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady 

fizyczne i prawne w terminie określonym w Umowie i na zasadach określonych w 

Kodeksie Cywilnym. 

6. W ostatnim miesiącu okresu gwarancji Strony dokonają sprawdzenia KRM pod kątem 

prawidłowego i niezakłóconego działania. Z czynności sprawdzenia Strony sporządzą 

protokół (protokół pogwarancyjny). Stwierdzone w protokole wady i usterki Wykonawca 

zobowiązany jest usunąć niezwłocznie po jego podpisaniu.  

7. Zgłoszenie wad i usterek Zamawiający będzie realizował drogą telefoniczną lub za 

pośrednictwem poczty elektronicznej w ramach dostarczanych licencji, w tym licencji 

na oprogramowanie Wykonawcy, licencji podmiotów trzecich oraz gwarancji na 

przedmiot Umowy. Wykonawca będzie świadczył bez odrębnego wynagrodzenia, 

usługę asysty technicznej polegającą na udostępnianiu poprawek typu (service pack, 

patch, critical, security itp. ), do czasu zakończenia okresu gwarancji. W okresie 

świadczenia gwarancji oraz asysty technicznej, Wykonawca zobowiązuje się do 

dostarczenia oraz aktualizacji oprogramowania systemu KRM do najnowszej stabilnej 

dostępnej wersji systemu bez odrębnego wynagrodzenia. 

8. Wykonawca usuwając wady i usterki w ramach rękojmi i gwarancji nie może 

spowodować utraty przez Zamawiającego posiadanych gwarancji na inne urządzenia 

 i systemy, w przypadku zagrożenia takim naruszeniem zobowiązany jest skonsultować 

z Zamawiającym sposób postępowania. 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPERATORA 

§ 12 

1. Operator ponosi przez cały okres trwania Umowy pełną odpowiedzialność wobec 

Zamawiającego, klientów oraz osób trzecich za wszelkie szkody powstałe w związku 

z realizacją Umowy, w tym za wszelkie szkody poniesione przez klientów na skutek 

niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, lub wyrządzone na terenie 

powierzonym Operatorowi dla celów realizacji Umowy. 

2. Operator zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, najpóźniej w dniu podpisania 

Umowy, polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej 
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działalności oraz posiadania mienia, za szkody wyrządzone przez Operatora lub 

Podwykonawców w trakcie realizacji zadania pn.: „Kołobrzeski Rower Miejski – dostawa, 

instalacja, uruchomienie oraz kompleksowe zarządzanie systemem”, powstałe w związku 

z realizacją zadania określonego w Umowie, przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż 

1.000.000,00 PLN brutto (słownie zł: jeden milion 00/100) na jeden i wszystkie wypadki w 

okresie ubezpieczenia, spełniającą poniższe warunki: 

1) Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową 

osób objętych ubezpieczeniem, w tym przypadek zbiegu roszczeń ze wskazanych 

reżimów odpowiedzialności, za szkody na osobie lub w mieniu, a także szkody 

polegające na powstaniu czystej straty finansowej. Ubezpieczenie obejmuje szkody 

oraz ich następstwa, w tym utracone korzyści, które poszkodowany mógłby uzyskać, 

gdyby szkody mu nie wyrządzono. Zakresem ubezpieczenia objęte są także szkody 

wyrządzone na skutek rażącego niedbalstwa. 

2) Obligatoryjne rozszerzenia zakresu ubezpieczenia wraz z limitami sumy gwarancyjnej 

na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia: 

a) odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez podwykonawców 

Ubezpieczonego – limit do wysokości sumy gwarancyjnej, 

b) odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe po wykonaniu pracy lub usługi 

wynikłe z nienależytego wykonania zobowiązania – limit do wysokości sumy 

gwarancyjnej, 

c) odpowiedzialność cywilna za produkt – limit do wysokości sumy gwarancyjnej, 

d) odpowiedzialność cywilna za szkody w rzeczach stanowiących przedmiot obróbki, 

naprawy lub innych czynności w ramach usług wykonywanych przez 

Ubezpieczonego – limit sumy gwarancyjnej co najmniej 500.000,00 PLN, 

e) odpowiedzialność cywilna za czyste straty finansowe, rozumiane jako szkody 

majątkowe, nie wynikającej ze szkody w mieniu lub szkody osobowej – limit sumy 

gwarancyjnej co najmniej 300.000,00 PLN. 

3) Zakres terytorialny ochrony: teren RP. 

4) Operator zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zakład 

ubezpieczeń, udziałów własnych i franszyz, a także wyczerpanych limitów 

odpowiedzialności do pełnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji 

zaistniałej szkody. 

5) Wymóg zawarcia umowy ubezpieczenia będzie uważany za spełniony, jeśli Operator 

przedłoży polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, zgodnie z zakresem 

realizowanego zadania, obejmującą okres realizowanej inwestycji, wraz 

z potwierdzeniem opłacenia wymagalnych rat składki ubezpieczeniowej 

6) Operator zobowiązany jest do utrzymania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, 

spełniającego wyżej wymienione warunki, przez cały okres realizowanej inwestycji. 

Jednocześnie w przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej w trakcie realizacji inwestycji, Operator zobowiązany jest nie później niż 7 dni 

przed wygaśnięciem okresu ubezpieczenia przedłożyć Zamawiającemu, polisę 



 
 

Projekt umowy - „Kołobrzeski Rower Miejski – dostawa, instalacja, uruchomienie  

oraz kompleksowe zarządzanie systemem”  
Strona 12/19 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na kolejny okres. Na każde żądanie 

Zamawiającego Operator przedłoży potwierdzenia opłacenia wszystkich 

wymagalnych składek ubezpieczeniowych. 

3. Operator zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed upływem 7 dni 

kalendarzowych od dnia podpisania Protokołu Końcowego, polisy ubezpieczenia mienia, 

stanowiące potwierdzenie ubezpieczenia Kołobrzeskiego Roweru Miejskiego, spełniające 

poniższe warunki: 

1) Zakres ubezpieczenia mienia obejmuje: 

a) ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych do pełnej wysokości 

wartości rowerów wraz z wyposażeniem oraz stacji rowerowych; 

b) ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku na sumę 

ubezpieczenia co najmniej 200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w 

okresie ubezpieczenia z rozszerzeniem o ryzyko kradzieży zwykłej i dewastacji; 

c) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk do pełnej wysokości 

elektroniki zamontowanej w ramach systemu Kołobrzeskiego Roweru Miejskiego. 

2) Zakres terytorialny ochrony: Gmina Miasto Kołobrzeg. 

3) Wymóg zawarcia umowy ubezpieczenia będzie uważany za spełniony, jeśli Operator 

przedłoży polisy wskazane w pkt 1, obowiązujące od dnia podpisania Protokołu 

Końcowego na pełen okres realizowanej inwestycji, wraz z potwierdzeniem opłacenia 

wymagalnych rat składki ubezpieczeniowej 

4) Operator zobowiązany jest do utrzymania polis wskazanych w pkt 1, spełniających 

wyżej wymienione warunki, do dnia 30.11.2020 r.. Jednocześnie w przypadku 

wygaśnięcia w trakcie realizacji inwestycji którejkolwiek z polis wskazanych w pkt 1, 

Operator zobowiązany jest nie później niż 7 dni przed wygaśnięciem okresu 

ubezpieczenia przedłożyć Zamawiającemu, polisę na kolejny okres. Na każde 

żądanie Zamawiającego Operator przedłoży potwierdzenia opłacenia wszystkich 

wymagalnych składek ubezpieczeniowych. 

4. W przypadku nie dostarczenia wymaganych dokumentów ubezpieczeniowych lub ich 

kontynuacji, zgodnie z terminami określonymi w ust. 3, Zamawiający naliczy karę 

umowną. 

5. Jeśli składka ubezpieczeniowa opłacana jest w ratach, Operator zobowiązany jest 

dostarczyć Zamawiającemu potwierdzenia zapłaty każdej raty nie później niż w dniu 

płatności danej raty. 

6. W przypadku braku wymaganego ubezpieczenia, Zamawiający ma prawo zawrzeć 

umowę ubezpieczenia w imieniu i na koszt Operatora, z prawem potrącenia poniesionych 

kosztów z wynagrodzenia Operatora. 

KONTROLA 

§ 13  
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1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli wykonania 

przedmiotu Umowy określonego w § 2 w zakresie realizacji warunków niniejszej 

Umowy. 

2. Kontrola, o której mowa w ust. 1, obejmować może w szczególności:  

a) sprawdzanie sprawności rowerów, urządzeń stacji rowerowych i czystości 

elementów wyposażenia stacji rowerowej,  

b) sprawdzanie realizacji warunków Umowy, dotyczących poprawnego i zgodnego z 

wymaganiami umowy funkcjonowania systemu KRM,  

c) sprawdzanie zasadności i sposobu załatwiania skarg Klientów na działania 

Operatora dotyczące zarządzania i eksploatacji KRM,  

d) sprawdzanie czasu reakcji na zapełnienie stacji zgodnie z normami 

wyznaczonymi w SIWZ,  

e) sprawdzanie liczby dostępnych w systemie rowerów,       

f) sprawdzanie prawidłowości działania terminali i stojaków rowerowych,    

g) sprawdzanie prawidłowości działania Biura Obsługi Klienta, 

h) sprawdzanie prawidłowości postępowania przy poborze opłat od Klientów.  

3. W przypadku stwierdzenia niespełnienia przez Operatora wymagań Umowy, 

Zamawiający zawiadomi Operatora o stwierdzonych nieprawidłowościach i wyznaczy 

termin ich usunięcia.  

4. Stwierdzone nieprawidłowości mogą stanowić podstawę do naliczenia kar umownych 

według zasad określonych w § 14 lub podstawę do odstąpienia Umowy. 

KARY UMOWNE 

§ 14  

1. Zamawiający obciąży Wykonawcę karami umownymi w następujących przypadkach:  

1) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 

15% wartości  przedmiotu umowy określonej w § 9 ust. 1;  

2) za opóźnienie w uruchomieniu systemu KRM w wysokość 0,2% wartości Umowy 

określonej w § 9 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia;  

3) za opóźnienie w usunięciu usterek elementów systemu GRM, kwotami brutto:    

a) dla roweru - za każdą rozpoczętą godzinę powyżej 12h - w wysokości 50 zł 

(pięćdziesiąt złotych);  

b) dla stojaka - za każdą rozpoczętą godzinę powyżej 24h - w wysokości 50 zł 

(pięćdziesiąt złotych); 

c) dla terminala stacji rowerowej - za każdą rozpoczętą godzinę powyżej 24h - 

300 zł (trzysta złotych);  

d) za brak rowerów na stacji - 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) za każdą 

rozpoczętą godzinę ponad ustalony w SIWZ czas reakcji; 

e) za brak porządku na stacjach rowerowych, brudny terminal, nieestetyczny 

rower - 50 zł (pięćdziesiąt złotych) za każdy stwierdzony przypadek, 
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f) za nie rozmieszczenie na wszystkich stacjach rowerowych informacji o 

niesprawności terminala stacji w określonej lokalizacji, po upływie 8 godzin 

od zgłoszenia awarii terminala - 300 zł (trzysta złotych), 

g) za naruszenie warunku utrzymania w sprawności technicznej i udostępnienia 

klientom co najmniej bazowej liczby rowerów określonej w SIWZ - 500 zł 

(pięćset złotych) za każdy dzień wystąpienia takiego stanu, 

h) z tytułu wstrzymania (zawieszenia) lub niefunkcjonowania systemu KRM w 

okresie umownym z przyczyn leżących po stronie Operatora w wysokości 

0,2 % Wartości Umowy określonej w § 9 ust. 1, za każdy dzień wstrzymania 

lub niefunkcjonowania, 

i) za opóźnienie w dostarczeniu dokumentów, o których mowa w § 8 (raporty, 

zestawienia) oraz w § 12 (dokumenty ubezpieczeniowe) - w wysokość 0,2% 

Wartości Umowy określonej w § 9 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, 

j) za każdy element KRM wykorzystany dla celów zabronionej reklamy 100 zł 

(sto złotych) za każdy stwierdzony przypadek, przy czym kara jest naliczona 

odrębnie dla każdego elementu systemu KRM dla celów zabronionej 

reklamy.  

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn 

zależnych od Zamawiającego w wysokości 15% wartości przedmiotu umowy 

określonej w § 9 ust. 1. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

4. W przypadku naliczenia kar, o których mowa w ust.1 pkt 1, 2 i 3 Zamawiającemu 

przysługuje prawo do potrącenia kar umownych z faktur Wykonawcy. 

ZABEZPIECZENIE  NALEŻYTEGO  WYKONANIA  UMOWY 

§ 15 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 4% 

wynagrodzenia ofertowego brutto za przedmiot umowy określony w § 9 ust. 1, tj. kwotę 

……………………………. zł, w formie 

……………………………………………………………………………………….. 

2. Strony ustalają, że po wykonaniu zamówienia zostanie zwrócone Wykonawcy 70 % 

wniesionego zabezpieczenia umowy, natomiast 30 % wniesionego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy jest przeznaczone na pokrycie roszczeń  

z tytułu rękojmi za wady. 

3. Zabezpieczenie, służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy (w tym kar umownych).  

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o których mowa w ust. 1 zostanie 

zwrócone w terminach i na zasadach określonych w ustawie Prawo Zamówień 

publicznych. 

ZAKOŃCZENIE  AKTYWNEGO SEZONU ROWEROWEGO 
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§ 16  

1. Operator po zakończeniu aktywnego sezonu rowerowego zobowiązany jest do:  

a) przetransportowania wszystkich eksploatowanych elementów KRM do 

magazynu, który zapewni we własnym zakresie, 

b) zabezpieczenia i wykonania konserwacji wszystkich elementów KRM, w tym w 

szczególności elektrozamków oraz rowerów, 

c) przekazania Zamawiającemu w terminie 14 dni od dnia zakończenia Umowy 

protokołem zdawczo - odbiorczym wszystkich elementów KRM w stanie nie 

gorszym niż przekazany Operatorowi, przy czym uwzględnione zostanie zużycie 

elementów wynikających z prawidłowej eksploatacji.  

2. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia Operator zobowiązany jest 

do: 

a) przetransportowania wszystkich eksploatowanych elementów KRM do 

magazynu, który wskaże Zamawiający, 

b) zabezpieczenia i wykonania konserwacji wszystkich elementów KRM, w tym w 

szczególności elektrozamków oraz rowerów, 

c) przekazania Zamawiającemu w terminie 14 dni od dnia zakończenia Umowy 

protokołem zdawczo - odbiorczym wszystkich elementów KRM w stanie nie 

gorszym niż przekazany Operatorowi, przy czym uwzględnione zostanie zużycie 

elementów wynikających z prawidłowej eksploatacji.  

 

ZMIANY UMOWY 

§ 17 

Zamawiający dopuszcza zmiany Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy wyłącznie 

w następującym zakresie: 

1. w zakresie zmiany terminu realizacji umowy, w następujących sytuacjach: 

a) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe 
funkcjonowanie systemu roweru miejskiego (np. wysokie lub niskie temperatury, 
silne wiatry, długotrwałe i obfite opady deszczu i śniegu), 

b) wystąpienia zjawisk związanych z działaniem siły wyższej (klęska żywiołowa, 
niepokoje społeczne, działania militarne) 

c) wynikających ze zmiany prawa, 

2. W przypadku gdy, w trakcie obowiązywania niniejszej umowy, dojdzie do zmiany: 
a) stawki podatku od towarów i usług 
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,  

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 
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3. Jeżeli zaktualizuje się którakolwiek z podstaw do zmiany wynagrodzenia, o której 
mowa w poprzednim ustępie, Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym 
fakcie – w formie pisemnego zgłoszenia - Zamawiającego w terminie do 30 dni od 
dnia wystąpienia przyczyn wpływających na zmianę kosztów wykonania zamówienia. 

4. W zgłoszeniu Wykonawca obowiązany jest do szczegółowego opisu i wyliczenia 
wpływu zmian opisanych w ust. 2, na koszt wykonania zamówienia. 

5. Opis i wyliczenie powinny zostać poddane badaniu biegłego rewidenta, który wyda 
opinię w zakresie ich rzetelności i prawidłowości (koszt sporządzenia opinii ponosi 
Wykonawca). 

6. Zamawiający może żądać od Wykonawcy dodatkowych wyjaśnień w zakresie 
odnoszącym się do przedstawionej kalkulacji, w tym w szczególności wyjaśnień 
których celem jest jednoznaczne i wyczerpujące wykazanie, w jaki sposób zmiany 
przepisów, o których mowa w art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
wpłynęły na koszt wykonania zamówienia.  

7. W przypadku gdy opinia biegłego rewidenta i ewentualne dodatkowe wyjaśnienia 
potwierdzą wartość wpływu zmian opisanych w ust.2. na koszt wykonania 
zamówienia, wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wskazaną w opinii kwotę. 

8. Postanowienie ust. 3-7, nie dotyczą sytuacji, w której wskazane zmiany nie będą 
miały wpływu na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.  

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

§ 18 

1. Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV kodeksu cywilnego, 

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących 

sytuacjach: 

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

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

chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni 

od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku 

wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 

wykonania części umowy. 

b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

c) Wykonawca nie przystąpił do realizacji umowy bez uzasadnionych przyczyn w 

ciągu 14 dni od terminu rozpoczęcia ustalonego w § 5 oraz nie podejmuje działań 

pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

d) Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnionych przyczyn i przerwa ta 

trwa dłużej niż 14 dni. 

2. Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV kodeksu cywilnego, Wykonawcy 

przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli: 

a) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania 

protokołu odbioru, 

b) Wykonawca nie otrzyma kwoty należnej wg. wystawionej Zamawiającemu faktury 

i załączonego do niej protokołu odbioru w terminie 30 dni od upływy terminu 

płatności, z wyjątkiem uzasadnionych potrąceń w szczególności z tytułu roszczeń 

Zamawiającego lub kar umownych, 
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c) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio 

nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań 

umownych wobec Wykonawcy. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności  

i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy Strony sporządzą protokół usług wykonanych  

i pozostających w toku, w terminie 30 dni roboczych licząc od dnia odstąpienia od 

Umowy, o ile Strony nie ustalą odrębnie innego terminu. 

5.  Niezależnie od innych postanowień umownych w przypadku odstąpienia od umowy z 

przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcy należy się wynagrodzenie 

za pracę już wykonaną. 

INNE POSTANOWIENIA UMOWY 

§ 19 

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie dostawy 

 i usługi w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca jest Zobowiązany przede 

wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego. 

2. Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do 

Zamawiającego. 

3. Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez 

Wykonawcę roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia.  

4. W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nie 

udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w § 19 ust. 3, 

Wykonawca uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową. 

PODWYKONAWCY 

§ 20 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zakres rzeczowy robót: 

1) Siłami własnymi  

2) Siłami podwykonawców 

Podwykonawca wykona część zamówienia w zakresie .................................................... 
.......................................................................................................................................... 

Nazwa firmy podwykonawcy/ów ( o ile są znane)............................................................. 

2. Zmiana Podwykonawcy lub rezygnacja z Podwykonawcy wskazanego w ofercie, na 
którego zasoby Wykonawca powoływał się wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. 

3. Zamawiający zaakceptuje zmianę, o której mowa w ust. 2 wyłącznie wtedy, gdy 
Wykonawca wykaże Zamawiającemu, iż Wykonawca samodzielnie spełnia warunki 
udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.), 
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 
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22 ust. 1, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o 
udzielenie zamówienia. 

5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace, które 
wykonuje przy pomocy Podwykonawcy. 

6. W przypadku, kiedy Wykonawca całość prac objętych umową wykona w 100% siłami 
własnymi ust. od 2 do 6 nie będzie miał zastosowania. 

§ 21 

Umowę niniejszą sporządza się w 3 jednobrzmiących egzemplarzach z czego  

2 egzemplarze otrzymuje Zamawiający a 1 egzemplarz Wykonawca. 

 

 

Załączniki: 

1) Opis przedmiotu zamówienia  

2) Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych  

3) Opis funkcjonalno – użytkowy oferowanego systemu 

4) Lokalizacje stacji rowerowych 

WYKONAWCA:       ZAMAWIAJĄCY: 
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