Załącznik nr 5
Projekt umowy

UMOWA nr ………….
zawarta dnia ……………………. w Koninie, po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr MZK-BE-1/………./2018
pomiędzy Miastem Konin, Pl. Wolności 1, 62-500 Konin, NIP 6652899834,
reprezentowanym przez Józefa Nowickiego – Prezydenta Miasta Konina, z
upoważnienia którego działa Mirosław Pachciarz- Dyrektor Miejskiego Zakładu
Komunikacji w Koninie
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
reprezentowanym przez:
1) ………………………………………………………………………………………………
zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”
w sprawie uruchomienia systemu wypożyczalni rowerów miejskich, o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie, dostawa, uruchomienie i zarządzanie bezobsługową
wypożyczalnią rowerów w Koninie zgodnie z ofertą z dnia ……………………… złożoną
przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr
………………….. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
2. Niniejsza umowa realizowana jest w ramach projektu pt. „Stworzenie zintegrowanego
systemu komunikacji publicznej na terenie KOSI”, nr RPWP.03.03.01-30-0041/16 dla
Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”,
Poddziałania 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
§2
Na potrzeby interpretacji niniejszej umowy ustala się znaczenie następujących pojęć:
System KRM - System bezobsługowej wypożyczalni rowerów w Koninie (dalej w skrócie
także „KRM”), który obejmuje w szczególności:
a) rowery z kompletnym wyposażeniem,
b) oprogramowanie z nieograniczoną w czasie licencją kompletnego systemu
informatycznego do kompleksowej obsługi, w tym administrowania KRM,
c) stacje rowerowe,
d) Biuro Obsługi Klienta / Call Center,
e) portal internetowy.
Biuro Obsługi Klienta / Call Center (BOK) – element systemu obsługi klienta i kontroli
KRM, który pozwala na administrowanie KRM (w tym kontrolę i pozyskiwanie danych z
systemu informatycznego), administrowanie stroną internetową systemu KRM oraz kontakt
klienta z Wykonawcą KRM.
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Aktywny sezon rowerowy – okres pełnej funkcjonalności systemu KRM, kiedy możliwe jest
wypożyczanie rowerów tj. od 1 marca do 30 listopada każdego roku, z wyjątkiem roku 2018,
w którym okres pełnej funkcjonalności systemu trwać będzie od jego uruchomienia do 30
listopada.
Klient – osoba korzystająca z systemu KRM poprzez zawarcie odpowiedniej umowy w
procesie rejestracji użytkownika KRM.
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.
Niefunkcjonowanie KRM – sytuacja, w której niemożliwe jest wykonanie czynności
wypożyczenia i/lub zwrotu roweru w całym systemie KRM.
Portal internetowy - system łączności zapewniający obsługę i przekazywanie informacji
oraz obsługujący kontakty z klientami w zakresie systemu KRM,
Rowery z kompletnym wyposażeniem - rowery wchodzące w skład systemu KRM,
przeznaczone do wypożyczania.
Regulamin KRM – Regulamin określający zasady i warunki korzystania z rowerów
miejskich, udostępnianych w ramach KRM.
SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, w oparciu o którą zostało
przeprowadzone postępowanie przetargowe, stanowiąca załącznik do niniejszej umowy.
Stacja rowerowa – zlokalizowane na wyznaczonym przez Zamawiającego terenie urządzenia
do wypożyczania i zwrotu rowerów, stojaki rowerowe oraz infrastruktura zasilająca.
Stojak rowerowy – specjalne stanowisko do parkowania (postawienia) roweru
z wyposażeniem zabezpieczającym rower za pomocą elektrozamka znajdującego się na
stojaku lub na rowerze.
Stojak niesprawny – stojak rowerowy, który jest uszkodzony w sposób uniemożliwiający
wypożyczenie i/lub zwrot roweru.
Terminal – samoobsługowe urządzenie przeznaczone do obsługi stacji rowerowej przez
klienta systemu KRM.
Terminal niesprawny – terminal, którego uszkodzenie lub inne wyłączenie z eksploatacji
utrudnia lub uniemożliwia użytkowanie systemu KRM na danej stacji rowerowej.
Umowa – niniejsza umowa …./MZK/2018-BE – zawarta w wyniku przeprowadzenia
Przetargu nieograniczonego pn.: „Uruchomienie systemu wypożyczalni rowerów miejskich”
2
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w ramach projektu pt. „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na
terenie KOSI”, nr RPWP.03.03.01-30-0041/16 dla Działania 3.3 „Wspieranie strategii
niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałania 3.3.1 „Inwestycje w obszarze
transportu miejskiego” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na
lata 2014-2020.
§3
Przedmiot umowy określony w § 1 ust.1 obejmuje:
I. Dostawę wyposażenia bezobsługowej wypożyczalni rowerów, w zakres której
wchodzi:
1. dostawa 100 rowerów z kompletnym wyposażeniem,
2. dostawa i montaż 11 stacji rowerowych (terminale i stojaki rowerowe),
3. wdrożenie kompleksowego systemu, którego działanie ma umożliwić bezpłatną
rejestrację, wypożyczenie i zwrot roweru w dowolnej stacji systemu KRM,
działającego w sposób ciągły przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia, w okresach
aktywnego systemu rowerowego, obejmujące:
a) przygotowanie i dostarczenie systemu informatycznego do zarządzania i
obsługi systemu roweru miejskiego oraz stronę internetową, aplikację mobilną
i system umożliwiający całodobowy kontakt z Biurem Obsługi Klienta oraz
jego eksploatację w okresie trwania umowy,
b) opracowanie systemu pobierania opłat (kar) za przetrzymanie roweru powyżej
ustalonego przez Zamawiającego bezpłatnego okresu wypożyczenia roweru
(na podstawie projektu przedstawionego Zamawiającemu do uzgodnienia).
II. Zarządzanie systemem bezobsługowej wypożyczalni rowerów miejskich tj.:
1. zarządzanie całym systemem w okresie trwania umowy,
2. obsługa relokacji rowerów – Wykonawca nie może dopuścić do sytuacji, w której na
stacji nie będzie żadnego roweru – uzupełnienia należy dokonać w ciągu 2 godzin, od
momentu zgłoszenia takiej sytuacji,
3. bieżące serwisowanie wszystkich rowerów, terminali, stojaków,
4. zapewnienie porządku i estetyki na stacjach rowerowych,
5. magazynowanie na koszt Wykonawcy rowerów w okresach poza aktywnym sezonem
rowerowym.
§4
1. Wykonawca oświadcza, że:
1) posiada niezbędne uprawnienia, wiedzę, doświadczenie, odpowiedni potencjał
ekonomiczny i techniczny oraz odpowiedni stan zatrudnienia wykwalifikowanych
pracowników lub podwykonawców niezbędnych do prawidłowego wykonania
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,
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
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najwyższym standardom jakościowym, bezpieczeństwa i ochrony środowiska
dotyczącym materiałów i wykonawstwa oraz będą wolne od wad fizycznych i
prawnych. Dostawca gwarantuje przy tym, że dostarczone 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 projektową i SIWZ,
4) oprogramowanie do kompleksowej obsługi KRM oraz strona internetowa nie będą
naruszać praw autorskich osób trzecich, ich dóbr osobistych oraz praw do znaków
towarowych.
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. 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.
4. 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.
§5
1.
Zamawiający w razie potrzeby udzielać będzie Wykonawcy i/lub osobom
wyznaczonym przez Wykonawcę pełnomocnictwa niezbędnego do występowania w jego
imieniu w postępowaniu administracyjnym niezbędnym do wykonywania Umowy, w
szczególności w postępowaniu o wydanie wszelkich opinii, uzgodnień, zezwoleń, aktów
administracyjnych dotyczących systemu KRM.
2.
Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o
każdym przypadku, w którym okaże się niezbędne dokonanie zmiany lub rozszerzenia
pełnomocnictwa albo udzielenia nowego pełnomocnictwa.
§6
Umowa zostaje zawarta na czas określony, do dnia 30 listopada 2021r., przy czym Strony
ustalają, że uruchomienie systemu KRM nastąpi w terminie nie późniejszym niż do
dnia…..………… . Po uruchomieniu systemu KRM i ustaleniu prawidłowości jego działania
Strony sporządzą protokół odbioru.
§7
1.
2.

Wykonawca w trakcie realizowania umowy zobowiązany jest przestrzegać obowiązków
wynikających z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
Wykonawca zbiera i przetwarza dane osobowe wyłącznie na podstawie zgody
wyrażonej przez Klientów podczas rejestracji w systemie 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
4
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane
dotyczą.
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.
Wykonawca odpowiada za wszelkie wyrządzone osobom trzecim szkody, które
powstały w związku z nienależytym przetwarzaniem przez Wykonawcę powierzonych
mu danych osobowych.
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.
Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych osobowych, o których
powziął wiadomość w związku z wykonywaniem Umowy. Obowiązek przestrzegania
tajemnicy trwa także po ustaniu 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.
Zamawiający jest uprawniony do kontrolowania przetwarzania danych osobowych w
każdym czasie. Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu sprawowanie
nadzoru lub kontroli nad przetwarzaniem danych osobowych, w tym ich usuwaniem,
w szczególności poprzez obecność w miejscach, w których proces ten przebiega.
Wykonawca zobowiązany jest pouczyć osoby wykonujące jego zadania wynikające
z Umowy o ich obowiązkach wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych,
a w szczególności o obowiązku zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych
osobowych, oraz sposobu ich zabezpieczenia.
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 zabezpieczeń chroniących przed
nieuprawnionym dostępem.
Wykonawca może posługiwać się innymi osobami / podmiotami w celu należytego
wykonywania Umowy, jedynie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest 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.
§8

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do piątego dnia każdego miesiąca realizacji usługi,
pisemny raport odzwierciedlający następujące dane za miniony okres funkcjonowania
systemu KRM:
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1. liczbę klientów, którzy przystąpili do KRM oraz liczbę klientów, którzy wystąpili z KRM,
2. dzienną i sumaryczną (w danym okresie) statystykę liczby podróży rowerami
zrealizowanych w rozbiciu na okresy czasowe,
3. informacje obejmujące zestawienie ilości reklamacji klientów, przedmiot reklamacji i
sposób ich załatwienia.
§9
1. Strony ustalają następujące wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy:
netto………………………+ ……..% podatek VAT w wysokości………………….
Razem brutto ……………………………………………....................................................... zł
słownie: ( …………………………………………………………………).
2. Na wynagrodzenie określone w ust. 1 składa się:
a)
wynagrodzenie za wykonanie, dostawę i uruchomienie systemu KRM w
kwocie netto ………………… + podatek …% podatek VAT w
wysokości…………………..Razem brutto…………………………….
b)
wynagrodzenie za świadczenie usługi kompleksowego zarządzania
systemem KRM do dnia 30 listopada 2021 roku w kwocie netto
…………………
+
podatek
……..%
podatek
VAT
w
wysokości…………………………..Razem brutto …………………….
3. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2 a) nastąpi na podstawie faktury
wystawionej przez Wykonawcę po sporządzeniu protokołu odbioru, o którym mowa w §6.
4. Płatność wynagrodzenia za świadczenie usługi kompleksowego zarządzania systemem
KRM następować będzie w okresach miesięcznych aktywnego sezonu rowerowego.
Faktura winna być wystawiona do 5-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu
wykonania usługi. Miesięczne wynagrodzenie wynosi netto ………………… + podatek
…%
podatek
VAT
w
wysokości…………………..Razem
brutto…………………………….
5. Termin płatności ustala się na 30 dni od daty wystawienia faktury. Wykonawca wskaże na
każdej z wystawianych faktur konkretną datę zapłaty, uwzględniającą 30-dniowy termin
od wystawienia faktury. Faktura nie zawierająca konkretnej daty zostanie Zamawiającemu
zwrócona celem poprawienia. Termin 30 dniowy biegnie od początku od dnia
dostarczenia faktury poprawionej.
6. Faktura musi zawierać następujące informacje:
a) Nabywca: Miasto Konin, Plac Wolności 1, 62-500 Konin NIP: 665-28-99-834
b) Odbiorca: Miejski Zakład Komunikacji, ul. M. Dąbrowskiej 8, 62-500 Konin

§ 10
1. Wykonawca udziela gwarancji na prawidłowe i niezakłócone działanie systemu KRM jako
całości jak i na poszczególne elementy wchodzące w skład tego systemu w postaci sprzętu
i oprogramowania (dalej „przedmiot gwarancji”).
2. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn
tkwiących w przedmiocie gwarancji w chwili dokonania jego odbioru przez Zamawiającego,
jak i wszelkie inne wady fizyczne w nim powstałe z przyczyn, za które Wykonawca ponosi
odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w okresie gwarancji.
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3. Wykonawca udziela Zamawiającemu ……-miesięcznej gwarancji od podpisania protokołu
odbioru końcowego.
4. Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiający wspólnie z Wykonawcą
rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy
w ten sposób, że odpowiedzialność z tytułu rękojmi trwa do końca okresu gwarancji.
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 gwarancyjny). Stwierdzone w protokole wady i usterki Wykonawca
zobowiązany jest usunąć niezwłocznie po jego podpisaniu.
7. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania wszelkich
niesprawności (wady i usterki):
a) oprogramowania do kompleksowego zarządzania KRM lub strony internetowej w ciągu 2
(dwóch) godzin od chwili ich zgłoszenia,
b) pozostałego sprzętu w ciągu ………...godzin (maksymalnie 72 godziny) od chwili ich
zgłoszenia. W przypadku, gdy naprawa sprzętu wymaga czasu dłuższego niż ……. godzin,
Dostawca na żądanie Zamawiającego dostarczy sprzęt zastępczy o takich samych
parametrach i standardach lub uzgodniony z Zamawiającym sprzęt o podobnej
funkcjonalności.
§ 11
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę
warunków Umowy.
2. Kontrola, o której mowa w ust. 1, obejmować może w szczególności sprawdzanie:
1) sprawności rowerów, urządzeń stacji rowerowych i czystości elementów wyposażenia
stacji rowerowej,
2) poprawności i zgodności z Umową funkcjonowania systemu KRM, sprawdzanie
zasadności i sposobu załatwiania skarg Klientów związanych z zarządzaniem i
eksploatacją KRM,
3) liczby dostępnych w systemie rowerów,
4) prawidłowości działania terminali i stojaków rowerowych,
5) prawidłowości działania BOK,
6) przestrzegania postanowień dotyczących ochrony danych osobowych.
3. W przypadku stwierdzenia, że Wykonawca narusza postanowienia Umowy, Zamawiający
zawiadomi go o stwierdzonych nieprawidłowościach i wyznaczy termin ich usunięcia.
4. Stwierdzone nieprawidłowości stanowią podstawę do naliczenia kar umownych według
zasad określonych w § 12.
§ 12
1. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karami umownymi w następujących
przypadkach:
1) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezawinionych przez
Zamawiającego lub przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących Wykonawcy, a także
w razie rozwiązania umowy przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym w
7
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wysokości 20% wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1. Odstąpienie od umowy przez
Zamawiającego nie stanowi podstawy obciążenia karą umowną, jeżeli następuje z powodów
wskazanych w § 15 ust.1. pkt 1.2 a).
2) za zwłokę w uruchomieniu systemu KRM w wysokość 0,25% wynagrodzenia określonego
w § 9 ust. 1 , za każdy dzień opóźnienia;
3) za zwłokę w realizacji obowiązków usuwania wad i usterek wynikających z gwarancji lub
rękojmi, kwotami:
a) dla roweru -za każdą rozpoczętą godzinę powyżej ……godz. (ilość godzin zadeklarowana
przez Wykonawcę w ofercie jako czas usunięcia wad i usterek) - w wysokości 50 zł
(pięćdziesiąt złotych);
b) dla stojaka -za każdą rozpoczętą godzinę powyżej …… godz. (ilość godzin zadeklarowana
przez Wykonawcę w ofercie jako czas usunięcia wad i usterek) - w wysokości 50 zł
(pięćdziesiąt złotych);
c) dla terminala stacji rowerowej -za każdą rozpoczętą godzinę powyżej ….. (ilość godzin
zadeklarowana przez Wykonawcę w ofercie jako czas usunięcia wad i usterek) -300 zł
(trzysta złotych) ;
d) za brak rowerów na stacji - 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych ) za każdą następną rozpoczętą
godzinę powyżej 2 godzin od momentu odnotowania sytuacji o braku roweru na danej stacji,
e) za brak porządku na stacjach rowerowych, brudny terminal, nieestetyczny lub zabrudzony
rower – 50 zł (pięćdziesiąt złotych) za każdy stwierdzony przypadek, powyżej 12 godzin od
momentu zgłoszenia,
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),
h) za naruszenie warunku utrzymania w sprawności technicznej i udostępnienia klientom co
najmniej 95 % bazowej liczby rowerów określonej w SIWZ tj. 95 rowerów - 50 zł
(pięćdziesiąt złotych) za brak 1 roweru, za każdą godzinę wystąpienia takiego stanu,
i) z tytułu wstrzymania (zawieszenia) lub nie funkcjonowania systemu KRM z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 0,25 % wynagrodzenia określonego
w § 9 ust. 2 lit. b) , za każdy dzień wstrzymania lub nie funkcjonowania, kara zostanie
naliczona po 6 godzinach od wystąpienia sytuacji,
j) za opóźnienie w dostarczeniu dokumentów, o których mowa w § 8 (raporty, zestawienia) w wysokość 0,25% wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1 , za każdy dzień opóźnienia.
2. Zapłata kary nastąpi na podstawie noty obciążeniowej z terminem zapłaty 14 dni. Jeżeli
zapłata w tym terminie nie nastąpi Zamawiający może potrącić należność z tytułu kary z
wierzytelności Wykonawcy wynikającej z umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
3. Jeżeli kary umowne nie pokryją wyrządzonej Zamawiającemu szkody, Zamawiający
będzie uprawniony do dochodzenia od Wykonawcy uzupełniającego odszkodowania na
zasadach ogólnych.
§ 13
1.
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie tj. w wysokości
……………. zł. Zabezpieczenie wnoszone w formie pieniężnej musi wpłynąć na
rachunek Zamawiającego przed podpisaniem umowy. Zabezpieczenie wnoszone w
pozostałych formach należy przedłożyć Zamawiającemu w oryginale przed podpisaniem
umowy.
8
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2.

3.

4.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek
bankowy Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie: Getin Noble Bank S.A.
96156000132015281400010001 z dopiskiem: „Uruchomienie systemu wypożyczalni
rowerów miejskich – zabezpieczenie należytego wykonania umowy”.
Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Wykonawca zwraca zabezpieczenie wniesione
w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym były
one przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew na rachunek bankowy Wykonawcy.
Zamawiający zwraca część zabezpieczenia w wysokości 70% w terminie 30 dni od dnia
podpisania protokółu, o którym mowa w § 6. Pozostała część, w wysokości 30%
złożonego zabezpieczenia, zostanie zwrócona nie później niż w terminie 15 dni po
upływie okresu rękojmi za wady.

§ 14
Wykonawca
po zakończeniu aktywnego sezonu rowerowego zobowiązany jest do
zabezpieczenia i wykonania konserwacji wszystkich elementów KRM, w tym w
szczególności elektrozamków oraz do składowania we własnym magazynie rowerów przez
cały okres nieaktywny.
§ 15
1. Zamawiający może:
1.1. Rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym jeżeli Wykonawca:
a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo
pisemnego wezwania do usunięcia uchybień w wyznaczonym terminie, nie
zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego,
b) bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie umowy i pomimo pisemnego
wezwania przez Zamawiającego nie podjął jej wykonywania w ciągu 2 dni roboczych
od dnia doręczenia wezwania.
1.2. Odstąpić od umowy:
a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach,
b) w przypadkach przewidzianych w przepisach Kodeksu cywilnego.
2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy albo o jej rozwiązaniu ze skutkiem
natychmiastowym powinno nastąpić na piśmie i zawierać uzasadnienie.
3. W razie zakończenia umowy z przyczyn wskazanych w ust.1 Strony sporządzą protokół
usług wykonanych, w terminie 30 dni roboczych.
W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn określonych w ust.1 oraz po sporządzeniu
protokołu usług wykonanych, Wykonawcy zostanie zapłacone wynagrodzenie za część usług
zrealizowanych do dnia odstąpienia od Umowy, których zakres zostanie określony
protokolarnie.
9
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§ 16
1. Strony zobowiązują się do zachowania w poufności wszelkich danych i informacji
uzyskanych w trakcie realizacji Umowy. Stanowią one własność Stron i mogą być
wykorzystane jedynie w celu realizacji Umowy i dobrze pojętym interesie drugiej Strony.
2. Postanowienia ust. 1 nie będą miały zastosowania wobec tych informacji, które są
opublikowane, znane i podane do publicznej wiadomości lub muszą zostać ujawnione ze
względu na obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.
§ 17
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w
formie pisemnej pod rygorem nieważności w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach:
a) zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jeżeli zmiana ta wpływa
na zakres lub warunki wykonania przez strony świadczeń wynikających z umowy.
Umowa podlegać będzie zmianie w zakresie, w jakim zmiany są niezbędne do
dostosowania umowy do zmienionych przepisów,
b) jeżeli zmiana, dotycząca w szczególności danych technicznych jest dla
Zamawiającego korzystna i jest obiektywnie uzasadniona,
c) gdy termin wykonania umowy nie może zostać dotrzymany z powodu:
- siły wyższej lub jej następstw
- zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających
wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie,
d) zmiany przedstawicieli Stron,
e) zmiany okresu aktywnego sezonu rowerowego.
§ 18
1. Wykonawca nie może przenieść praw wynikających z Umowy na osobę trzecią bez
uprzedniej zgody Zamawiającego, udzielonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Wszelkie koszty związane z wykonaniem niniejszej 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 oraz opłaca swoich pracowników i podwykonawców zatrudnionych
przy realizacji przedmiotu Umowy.
3. Osobami odpowiedzialnymi za realizację Umowy są:
1) ze strony Zamawiającego: ……………..…… , tel. …………………, e-mail
......................................................;
2) ze strony Wykonawcy: ……………..………. , tel. …………………, e-mail
.........................................
4. Zmiany treści Umowy wymagają formy pisemnej w formie aneksu pod rygorem
nieważności.
5. Integralną częścią Umowy są: oferta złożona przez Wykonawcę oraz Specyfikacja
Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), których postanowienia wiążą obie Strony Umowy.
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6. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie powszechnie
obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych
i ustawy Kodeks cywilny.
7. Wszelkie spory pomiędzy Stronami dotyczące zawarcia i wykonania Umowy, nie
wyłączając sporów związanych z odstąpieniem od umowy lub jej rozwiązaniem, zapłatą
odsetek, kar umownych lub odszkodowań, Strony poddają rozstrzygnięciu sądu
powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
8. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zmawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Podpisy stron

………………………………..
WYKONAWCA

…………………………
ZAMAWIAJĄCY
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