UMOWA Nr …………………..
zawarta w dniu …………………... r. w Lublinie pomiędzy:
Gminą Lublin plac Króla Władysława Łokietka 1 20-109 Lublin REGON 431019514 NIP 946-2575-811, zwaną dalej zamawiającym, reprezentowaną przez:
1.
2.
a
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
zwaną w dalszej części Umowy "Wykonawcą" reprezentowaną przez
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019. poz 2019), w wyniku którego oferta Wykonawcy
została wybrana jako najkorzystniejsza.

§1
Definicje
Dla

potrzeb

niniejszej

Umowy

ustala

się

znaczenie

następujących

pojęć:

1. Abonament – taryfa miesięczna, kwartalna i sezonowa, której zakupu może dokonać
Użytkownik tym sposobem otrzymując, w ramach zakupu, pakiet minut wliczonych
w taryfę oraz ulgę na tryb parking i rezerwację roweru.
2. Aplikacja mobilna – aplikacja mobilna w rozumieniu art. 4. pkt 1) ustawy z dnia 4 kwietnia
2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów
publicznych (Dz. U. Z 2019 r., poz. 848) umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z LRM.
3. Bieżące utrzymanie systemu – całość czynności wynikających z Umowy, których celem jest
zarządzanie i kompleksowa eksploatacja wraz z serwisem oraz magazynowaniem
elementów systemu, zapewniającym bezpieczeństwo jego użytkowania.
4. Brak rowerów na stacji rowerowej – sytuacja, w której na danej stacji nie ma ani jednego
dostępnego roweru.
5. Centrum kontaktu – infolinia, działająca 24 godziny 7 dni w tygodniu, z minimum jednym
numerem dedykowanym systemowi LRM, zapewniająca kompleksową obsługę
Użytkownika, w tym poprzez kontakt z operatorem.
6. LKM – Lubelska Karta Miejska.
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7. LRM – Lubelski Rower Miejski – kompleksowy system wypożyczania rowerów,
dedykowany dla Użytkowników korzystających z systemu do celów prywatnych,
wykluczający możliwość korzystania do prowadzenia działalności gospodarczej.
8. Niefunkcjonowanie LRM – sytuacja, w której niemożliwe jest wykonanie czynności
wypożyczenia lub zwrotu roweru w całym systemie LRM.
9. Opłata – opłata pobrana za faktycznie wykonane usługi związane z najmem roweru przez
Użytkownika LRM.
10. Opłata dodatkowa – opłata pobierana od Użytkownika za złamanie Regulaminu LRM.
11. Opłata inicjalna – opłata ponoszona przez nowego Użytkownika podczas rejestracji
w systemie LRM, stanowiąca zarazem Środki Użytkownika.
12. Regulamin – dokument określający sposób korzystania z systemu oraz taryfikator opłat.
13. Relokacja – czynności podejmowane przez Wykonawcę w celu zapewnienia właściwej
liczby rowerów w stacjach.
14. Rower dostępny w systemie, to rower który:
1) znajduje się w stacji i jest możliwy do użytkowania
2) jest użytkowany przez Użytkownika,
3) jest przewożony przez Wykonawcę w ramach relokacji.
15. Rower niedostępny w systemie – rower nie spełniający warunków określonych w ust 14.
16. Rower niesprawny - rower, którego stan techniczny lub uszkodzenie powodują fizyczną,
czasową niemożność jazdy, wypożyczenia lub oddania na stacji rowerowej, czego
konsekwencją jest konieczność wykonania serwisu.
17. Rower rezerwowy - rower będący własnością Wykonawcy wprowadzany do systemu LRM
w miejsce serwisowanego roweru Zamawiającego w celu utrzymania maksymalnie
4% rowerów niedostępnych w systemie.
18. Rower uzupełniający – rower, po udokumentowanym przeglądzie dużym, będący
własnością Wykonawcy wprowadzany do systemu LRM w miejsce, zakwalifikowanego do
utylizacji, roweru Zamawiającego, stanowiący uzupełnienie systemu LRM do stanu 100%.
19. Rower zniszczony – rower, którego stan techniczny lub uszkodzenie powodują fizyczną,
stałą niemożność jazdy, wypożyczenia lub oddania na stacji rowerowej, a tym samym dalsze
jego bezpieczne użytkowanie, czego konsekwencją jest konieczność jego utylizacji.
20. Rozruch systemu – przygotowanie wszystkich elementów składających się na system LRM
zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, poprzedzające sezon letni 2021, zakończone
odebranym bez uwago uruchomieniem testowym systemu opisanym w ust. 33.
21. Stacja pasywna - miejsce w przestrzeni publicznej oznaczone przez Wykonawcę pionowym
słupkiem wraz z tablicą wskazującą kolejny numer w ewidencji stacji oraz poziomymi
konturami miejsca rozpoczęcia i zakończenia najmu roweru, w postaci wymalowanych linii
stanowiących ograniczenie stacji pasywnej, w którym odbywa się wypożyczenie i zwrot
rowerów działających w systemie Lubelski Rower Miejski bez ponoszenia dodatkowych
opłat przez Użytkownika. W przypadku stacji pasywnych zlokalizowanych w obrębie
istniejących stojaków rowerowych, oznakowanie ma formę wyłącznie znaku pionowego.
22. Stacja rowerowa – wyznaczony teren lub/i zlokalizowane na nim urządzenia do
wypożyczania i zwrotu rowerów w systemie LRM.
23. Stojak – stanowisko do parkowania roweru umożliwiające pozostawienie roweru
w sposób stabilny, w pozycji pionowej, gdzie oba koła roweru mają kontakt z podłożem.
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24. Stojak uszkodzony - stojak, który jest czasowo uszkodzony, czego konsekwencją jest
konieczność wykonania serwisu.
25. Stojak zniszczony – stojak, który jest uszkodzony w sposób trwały, czego konsekwencją jest
konieczność jego utylizacji.
26. Strona internetowa – strona internetowa w rozumieniu art. 4 pkt 10) ustawy z dnia
4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych
podmiotów publicznych (Dz. U. Z 2019 r., poz. 848) służąca do obsługi i korzystania
z LRM.
27. System informatyczny – oprogramowanie służące do kompleksowego zarządzania
systemem oraz generowania danych, w tym danych o rozliczeniach.
28. Środki Użytkownika – środki finansowe należące do Użytkownika, gromadzone na czas
umowy z Wykonawcą na rachunku Wykonawcy. Podlegające zwrotowi na rachunek
bankowy Użytkownika: na pisemne żądanie Użytkownika.
29. Terminal – urządzenie przeznaczone do obsługi stacji rowerowej, z odpowiednim
oznakowaniem LRM.
30. Terminal uszkodzony - terminal, którego uszkodzenie utrudnia lub uniemożliwia
użytkowanie systemu LRM na danej stacji, czego konsekwencją jest konieczność
wykonania serwisu.
31. Terminal zniszczony – terminal, którego uszkodzenie trwale uniemożliwia użytkowanie
systemu LRM na danej stacji, czego konsekwencją jest konieczność jego utylizacji.
32. Uruchomienie systemu – udostępnienie systemu LRM Użytkownikom.
33. Uruchomienie testowe systemu – sprawdzenie poprawności działania systemu LRM przed
sezonem letnim 2021, potwierdzone protokolarnie przez Zamawiającego, wykonane
najpóźniej na dzień przed Uruchomieniem systemu opisanym w ust. 32. Forma protokołu
zostanie uzgodniona z Wykonawcą niezwłocznie po podpisaniu Umowy.
34. Użytkownik – osoba korzystająca z systemu LRM poprzez zawarcie odpowiedniej umowy.
35. Wypożyczenie – czasowy najem roweru LRM przez Użytkownika, za który pobrana
zostanie opłata (obciążenie rachunku Użytkownika) lub który następuje na podstawie
zakupionego przez Użytkownika abonamentu

§2
Okres obowiązywania Umowy
1.

Przedmiotowa Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do dnia 30.11.2022 r., przy czym
realizacja Umowy w zakresie:
1) o którym mowa w § 3 ust. 3. pkt 1) nastąpi najpóźniej do 10 dni od dnia zawarcia
Umowy z Wykonawcą,
2) o którym mowa w § 3 ust. 3. pkt 2) lit. a) – g) nastąpi nie wcześniej niż 10 i później niż
na 3 dni przed rozpoczęciem sezonu letniego 2021,
3) o którym mowa w § 3 ust. 3. pkt 2) lit. h) nastąpi nie później niż w dniu poprzedzającym
dzień uruchomienia systemu, będącym jednocześnie dniem rozpoczęcia sezonu letniego
2021,
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4) o którym mowa w § 3 ust. 3. pkt 3) nie później niż w terminie ……………………od
dnia zawarcia Umowy, a zarazem w dniu następującym bezpośrednio po uruchomieniu
testowym systemu,
5) o którym mowa w § 3 ust. 3. pkt 4) - 8) nastąpi do dnia 30.11.2022 r.

§3
Przedmiot Umowy
1. Celem Umowy jest: Kontynuacja Systemu Lubelskiego Roweru Miejskiego.
2. Przedmiotem Umowy jest usługa polegającą na zarządzaniu systemem Lubelski Rower
Miejski, jego kompleksowym serwisie i magazynowaniu rowerów wraz z demontowalnymi
elementami stacji rowerowych. Wszystkie elementy systemu, w czasie świadczenia usługi,
mają być bezpieczne dla osób z nich korzystających. Do świadczenia usługi
wykorzystywany będzie sprzęt stanowiący własność Zamawiającego przekazany na okres
Umowy Wykonawcy.
Przedmiot Umowy szczegółowo przedstawiony został w załączniku do Umowy - Opisie
przedmiotu zamówienia
3. Zakres Umowy obejmuje:
1) przekazanie Wykonawcy całości infrastruktury mającej składać się na system LRM
2) czynności składające się na rozruch systemu LRM:
a) przygotowanie, przekazanych przez Zamawiającego, elementów LRM do sezonu,
tj. stacji rowerowych i ich elementów składowych oraz dostosowanie rowerów
standardowych 26” dotychczasowego systemu LRM zgodnie ze specyfikacją
wskazaną w zał. nr 1 Opisie przedmiotu zamówienia,
b) przygotowanie i przedłożenie do uzgodnienia z Zamawiającym systemu
informatycznego (Zamawiający dopuszcza aktualizację systemu informatycznego
przekazanego Wykonawcy),
c) przygotowanie i przedłożenie do uzgodnienia z Zamawiającym projektów strony
internetowej oraz aplikacji mobilnej (Zamawiający dopuszcza aktualizację strony
internetowej),
d) przygotowanie i przedłożenie do uzgodnienia z Zamawiającym projektu regulaminu
i wzoru umowy zawieranej z Użytkownikami na korzystanie z systemu LRM oraz
uzyskanie pisemnego uzgodnienia Zamawiającego w tym zakresie,
e) zakończenie przygotowywania wszystkich elementów składających się na system
LRM; odbiór przygotowanego do sezonu letniego 2021 systemu LRM potwierdzony
zostanie protokołem Zamawiającego,
f) przeszkolenie wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie użytkowania
urządzeń systemu LRM oraz kontroli i pozyskiwania danych z systemu
informatycznego,
g) zorganizowanie Centrum Kontaktu, działającego przez całą dobę 7 dni w tygodniu,
z minimum jedną dedykowaną systemowi LRM linią telefoniczna,
h) uruchomienie testowe systemu LRM potwierdzone protokołem odbioru
Zamawiającego (podczas uruchomienia testowego Zamawiający sprawdzi z poziomu
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Użytkownika poprawność działania systemu LRM (zakładanie konta Użytkownika,
logowanie, wypożyczenie i zwrot roweru za pomocą terminala, aplikacji, zgłaszanie
usterek przez aplikację, kontakt z Centrum Kontaktu) oraz dokona sprawdzenia
poprawności działania trybu rezerwacji oraz trybu parking losowo wybranymi przez
Zamawiającego rowerami.),
3) uruchomienie systemu,
4) eksploatację i bieżące utrzymanie systemu LRM do końca obowiązywania Umowy,
5) serwis, w tym serwis posezonowy (przegląd mały), rowerów wchodzących w skład
systemu LRM,
6) serwis stacji przez cały okres trwania Umowy,
7) utylizację rowerów, stojaków, terminali zakwalifikowanych jako zniszczone w trakcie
sezonu letniego lub zimowego,
8) przechowywanie rowerów i innych demontowalnych elementów systemu w okresie
zimowym,
9) po zakończeniu sezonu letniego w 2022 roku wykonany zostanie ostatni z serwisów
posezonowych (przegląd mały), a następnie przekazanie elementów systemu LRM oraz
opisane w ust. 4. pkt. 6) wraz z kodami dostępu, będące własnością Zamawiającego,
potwierdzone protokołem odbioru.
4. Na system LRM mają składać się:
1) rowery przeznaczone do wypożyczania,
2) stacje rowerowe, w tym stacje pasywne,
3) kompleksowy system informatyczny do obsługi i monitorowania funkcjonowania
systemu lub licencja na oprogramowanie przygotowane do obsługi i monitorowania
funkcjonowania systemu oraz rozliczeń,
4) zasady prawne i organizacja funkcjonowania systemu, tj. regulamin systemu LRM, wzór
umowy z Użytkownikiem, instrukcję korzystania z systemu przez Użytkownika,
5) system łączności zapewniający obsługę i przekazywanie informacji oraz obsługujący
kontakty z Użytkownikami i ich rozliczenia,
6) domena internetowa wraz z zasobami treści właściwych dla LRM, strona internetowa
wraz z podstronami tworzące serwis lubelskirower.pl
5. System Lubelski Rower Miejski będzie funkcjonował przez całą dobę we wszystkie dni
tygodnia od dnia uruchomienia systemu i tym samym rozpoczęcia sezonu letniego 2021
do dnia 31.10.2022 r.
1) Okres funkcjonowania LRM podzielony zostanie na:
a) sezon letni od dnia uruchomienia systemu w 2021 r. do dnia 31.10.2021 r.
oraz od dnia 1.04.2022 r. do dnia 31.10.2022 r.,
b) sezon zimowy od dnia 1.11.2021 r. do dnia 31.03.2022 r.
2) Liczba rowerów w sezonie zimowym ma wynosić 210 szt. rowerów 26”.
3) W okresie od 1.11.2022 r. do 30.11.2022 r. zostanie przeprowadzony ostatni z serwisów
posezonowych i jego weryfikacja przez Zamawiającego
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§4
Podwykonawcy
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia będącego przedmiotem
niniejszej Umowy Podwykonawcom.
2. Wykonawca zamierza/nie zamierza* powierzyć wykonanie części zamówienia będącego
przedmiotem niniejszej Umowy Podwykonawcom.
3. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
będącego przedmiotem niniejszej Umowy Podwykonawcom zobowiązany jest
postanowieniami ust. 4. i 5.
4. Wykonawca, zgodnie z oświadczeniem złożonym w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia, zamierza powierzyć niżej wskazanym Podwykonawcom następujący zakres
zamówienia:
1) ………………………………………………………………………………………
2) ………………………………………………………………………………………
3) ……………………………………………………………………………………….
4) ………………………………………………………………………………………..
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prace, które wykonuje przy pomocy
Podwykonawców lub Wykonawca, zgodnie z oświadczeniem złożonym w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia, nie zamierza powierzyć podwykonawcom
wykonania części zamówienia będącego przedmiotem niniejszej Umowy.
6. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu Umowy poda: nazwy, dane
kontaktowe oraz przedstawicieli, Podwykonawców zaangażowanych w realizację
przedmiotu Umowy. Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego
o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, a także przekazać wymagane informacje na temat
nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację
prac.
* niewłaściwe skreślić

§5
Obowiązki Wykonawcy
1. Pełna obsługa systemu LRM w zakresie jego prawidłowego funkcjonowania i obsługi
Użytkowników.
2. Wykonawca zobowiązany jest w ramach niniejszej Umowy do:
1) uzyskania zgody Miejskiego Konserwatora Zabytków dla prac realizowanych
na obszarze ochrony konserwatorskiej. Uzyskanie decyzji Miejskiego Konserwatora
Zabytków związane jest z koniecznością uiszczenia opłaty skarbowej.
2) przygotowania i uzgodnienia z Zamawiającym ostatecznej wersji regulaminu systemu,
który Zamawiający uzgodni w ciągu 3 dni od dostarczenia projektu regulaminu przez
Wykonawcę.
3) utylizacji, we własnym zakresie, rowerów, stojaków, terminali, których stan określony
zostanie jako zniszczony w trakcie sezonu letniego lub zimowego. Stan urządzeń
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3.
4.

5.
6.

określany będzie komisyjnie przy udziale Zamawiającego, Wykonawcy oraz
niezależnego serwisanta zapewnionego przez Wykonawcę. Zapewnienie serwisanta nie
będzie powodować jakichkolwiek zobowiązań, w szczególności finansowych po stronie
Zamawiającego, ponad wynagrodzenie określone w § 9 ust. 4. i 5.
4) zapewnienia serwisu i naprawy wszystkich elementów LRM – w szczególności
rowerów, stacji rowerowych, urządzeń i oprogramowania, elementów systemu łączności
oraz systemu rozliczania i płatności.
5) utrzymania rowerów i stacji rowerowych w należytym stanie estetycznym i technicznym
poprzez systematyczne czyszczenie i wymianę zniszczonych elementów, w tym również
spowodowanych aktami wandalizmu,
6) zapewnienia magazynowania i konserwacji elementów LRM,
7) dokonywania wszelkich rozliczeń z Użytkownikami, przekazywania Zamawiającemu
okresowych raportów z realizacji czynności stanowiących przedmiot Umowy,
8) udostępnienia zwartości strony LRM w sieci Internet na poziomie dostępności
min. 99%,
9) zawarcia umowy z operatorem świadczącym usługi telekomunikacyjne na wymaganą do
prawidłowego działania systemu ilość kart SIM (pozwalającą na komunikację rowerów
i 20 stacji wyposażonych w terminal z systemem) na okres trwania Umowy. Wykonawca
zapewni wszelkie usługi telekomunikacyjne niezbędne do prawidłowego
funkcjonowania systemu LRM w okresie do dnia 30.11.2022 r.,
10) dokonania niezbędnych uzgodnień i zawarcia umów z Zarządem Transportu
Miejskiego w Lublinie w sprawie integracji konta Użytkownika LRM z LKM,
11) zintegrowania konta Użytkownika LRM z jego (Użytkownika) indywidualnym
rachunkiem bankowym powiązanym z kartą płatniczą (w tym z kartą umożliwiającą
płatności zbliżeniowe) umożliwiającym obciążenie Użytkownika za wypożyczenie
roweru w czasie rzeczywistym oraz/lub utworzenia przez Wykonawcę, tzw. wirtualnego
portfela Użytkownika.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania czynności serwisowych szczegółowo
opisanych wraz z częstotliwością ich wykonania w § 6 niniejszej Umowy.
Wykonawca zapewni możliwość przekazywania raportów o działaniu systemu (w tym
finansowych) oraz informacji statystycznych o działaniu LRM i Użytkownikach
Zamawiającemu na każdym etapie działania systemu. Przekazywane informacje będą
umożliwiały tworzenie wielowymiarowych statystyk i nie będą zawierać danych osobowych
identyfikujących dane z konkretnymi osobami. Dopuszcza się przekazywanie danych
zawierających m.in.: dominujące źródła i cele ruchu, trasy przemieszczania rowerów,
sposoby płatności, obciążenie poszczególnych stacji. Informacje te służyć mogą jedynie do
oceny zasad funkcjonowania systemu, optymalizacji działania systemu, badań i określania
dalszych kierunków rozwoju systemu LRM. Dane należy przekazywać z uwzględnieniem
wymogów ustawy o Ochronie Danych Osobowych.
Raporty, rozliczenia, informacje i dane, o których mowa w ust. 4. Wykonawca przekaże
Zamawiającemu w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od daty otrzymania
pisemnego żądania.
W zakresie rozmieszczenia rowerów wynikającego z bieżącej eksploatacji LRM,
Wykonawca ma obowiązek dokonywać relokacji nocnej rowerów pomiędzy stacjami
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i nie dopuszczać do stanu, gdy o godz. 6 na stacji nie ma ani jednego roweru lub gdy jest
więcej niż 10 rowerów.
7. Wytyczne z ust. 6. nie dotyczą stacji pasywnych i sezonu zimowego.
8. Ustala się godz. 6 jako ostatnią godzinę wyjściowego rozlokowania rowerów każdego dnia
sezonu letniego, relokacji dokonywanej od godz. 22 do godz. 6, spełniającą wymóg
określony w ust. 6.
9. Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzonych bądź wymiany zniszczonych
elementów LRM w czasie:
1) do …... godzin – roweru,
2) do 48 godzin – terminala,
3) do 48 godzin – stojaka,
4) do 48 godzin stacji rowerowej lub jej elementów.
10. Czas wymiany, o którym mowa w ust. 9. liczy się od momentu pojawienia się zdarzenia
w systemie informatycznym lub od momentu zgłoszenia uszkodzenia przez Zamawiającego,
Użytkownika lub osoby trzecie.
11.Wykonawca zobowiązany jest do stosowania elementów Systemu Identyfikacji Wizualnej
Miasta Lublin: w terenie, w aplikacji mobilnej oraz na stronie internetowej, zgodnie
z Uchwałą 331/XI/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 29 listopada 2015 r. w sprawie
ustanowienia logo Miasta Lublin, Zarządzeniem 390/2008 Prezydenta Miasta Lublin z dnia
18 czerwca 2008 r. w sprawie wprowadzenia Systemu Identyfikacji Wizualnej Miasta
Lublin oraz w oparciu o pisemne uzgodnienia z Zamawiającym. Zamawiający dysponuje
i udostępni, w dniu podpisania Umowy, SIW Miasta Lublin w formacie plików
z rozszerzeniem .ai oraz .eps.
12. Postanowień ust. 11 nie stosuje się do aplikacji mobilnej w sytuacji, gdy Wykonawca
dysponuje własną aplikacją, mogąca obsługiwać system LRM, dysponującą
funkcjonalnościami wymaganymi przez Zamawiającego w OPZ.
13. Po uruchomieniu systemu pojawiająca się awaria terminala stacji powinna być usunięta
w czasie, o którym mowa w ust. 9 pkt. 2) od momentu zgłoszenia, jednak nie później niż
w terminie do 7 dni od momentu zgłoszenia. W takim przypadku na uszkodzonej stacji
Wykonawca umieści informację, że terminal ma awarię. Jeżeli nie ma możliwości usunięcia
awarii terminala w terminie do 7 dni, Wykonawca zwoła komisję, która może
zakwalifikować urządzenie jako zniszczone.
14. Wykonawca bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego nie może
przekazywać praw i obowiązków wynikających z Umowy.

§6
Przeglądy, czynności serwisowe, raporty oraz częstotliwość ich wykonywania
1. Umowa przewiduje następujące przeglądy:
1) Przegląd błyskawiczny (przy każdym kontakcie Wykonawcy z rowerem), który
obejmuje minimum kontrolę:
a) stanu ogumienia,
b) ciśnienia w oponach,
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c) centry przedniego i tylnego koła,
d) czystości roweru,
e) stanu brandingu,
f) sprawności oświetlenia,
g) naciągu łańcucha,
h) poprawności działania przerzutki oraz hamulców,
i) powstania luzów w połączeniach śrubowych w rowerze.
2) Przegląd mały (dokonywany co 30 dni/rower), który obejmuje minimum:
a) kontrolę zużycia podzespołów roweru,
b) regulację hamulców,
c) regulację przerzutki,
d) smarowanie linek przerzutki oraz hamulców,
e) smarowanie łańcucha (w razie potrzeby),
f) kontrolę połączeń śrubowych oraz ewentualna korekcja,
g) kontrolę ciśnienia w ogumieniu,
h) kontrolę sprawności działa oświetlenia.
3) Przegląd duży (wykonywany w sezonie zimowym/każdy rower), który obejmuje
minimum:
a) kontrolę zużycia podzespołów roweru,
b) regulację hamulców,
c) regulację przerzutki,
d) smarowanie linek przerzutki oraz hamulców,
e) smarowanie łańcucha,
f) kontrolę połączeń śrubowych oraz ewentualna korekcja,
g) kontrolę ciśnienia w ogumieniu,
h) kontrolę sprawności działa oświetlenia.
i) regulacja luzów oraz smarowanie piast,
j) smarowanie łożysk steru (ewentualna wymiana),
k) smarowanie łożysk osi suportu (ewentualna wymiana),
l) serwis hamulca rolkowego (mycie, smarowanie).
2. Częstotliwość przeglądów:
1) Przeglądy błyskawiczne dokonywane będą przy każdym kontakcie Wykonawcy
z rowerem.
2) Przeglądy małe rowerów dokonywane będą regularnie co 30 dni dni/rower.
3) Przegląd duży (generalny) dokonywany w sezonie zimowym/każdy rower.
4) Przeglądy stacji LRM dokonywane będą regularnie co 30 dni/stacja.
3.
Wykonawca, zgodnie z niniejszą Umową, zobowiązany jest sporządzać raporty
z wymienionych w ust. 1. pkt. 1), 2) i 3) zadań z następującą częstotliwością:
1) Comiesięczne raporty z wykonywanych czynności serwisowych w odniesieniu do
roweru wskazanego z numeru ewidencyjnego oraz nr ramy (każdego roweru
serwisowanego w tym okresie).
2) Comiesięczne raporty z wykonywanych czynności serwisowych w odniesieniu do stacji
wskazanej z numeru ewidencyjnego.
4. Zamawiający dopuszcza, by maksymalnie 4% rowerów przebywało jednorazowo w serwisie
(rowery niedostępne w systemie). W sytuacji konieczności serwisowania więcej niż 4%
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całej floty rowerów przeznaczonych do użytkowania w sezonie letnim lub zimowym,
różnicę mają wypełnić rowery Wykonawcy.
5. W przypadku konieczności jednoczesnego serwisowania większej ilości rowerów, różnicę
wypełnią rowery rezerwowe zapewnione przez Wykonawcę.
6. Rowery rezerwowe i uzupełniające nie będą przechodziły na stan własności
Zamawiającego.
7. Rowery uzupełniające w dniu ich włączenia do systemu LRM, mają być po
udokumentowanym wykonanym przeglądzie dużym.

§7
Sposób realizacji przedmiotu Umowy
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot Umowy zgodnie z zasadami
współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi normami oraz przepisami prawa oraz
przy uwzględnieniu wymogu najwyższej staranności.
2. Wykonawca gwarantuje, że urządzenia i wyposażenie LRM będą na bieżąco serwisowane
i udostępniane wolne od jakichkolwiek wad, które mogą zagrażać Użytkownikowi
korzystającemu z LRM.
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy w sposób:
1) zapewniający osiągnięcie przez niego cech i funkcjonalności określonych w Umowie,
2) zgodny z obowiązującymi przepisami prawa,
3) terminowy,
4) zapewniający eksploatację LRM wolną od wad fizycznych i prawnych.
4. Wykonawca zobowiązuje się, że osoba wykonująca wymienione niżej czynności, w ramach
przedmiotu bądź części przedmiotu Umowy, musi zostać zatrudniona na podstawie stosunku
pracy. Dotyczy to czynności:
1) polegających na serwisie i naprawie rowerów oraz elementów infrastruktury,
2) polegających na relokacji rowerów pomiędzy stacjami rowerowymi,
3) polegających na dbaniu o czystość rowerów oraz elementów infrastruktury,
4) polegających na kompleksowej obsłudze Użytkowników w Centrum Kontaktu,
5) polegających na obsłudze administracyjnej, finansowej, księgowej.
5. Wykonawca na każdym etapie realizacji Umowy zobligowany jest do informowania
Zamawiającego o zmianach dotyczących osób wykonujących przedmiot lub określony
zakres przedmiotu Umowy. W przypadku zmiany osób wykonujących przedmiot lub
określony zakres przedmiotu Umowy, Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od
zatrudnienia nowych osób przekaże Zamawiającemu oświadczenie, że nowe osoby
wykonujące przedmiot lub określony zakres przedmiotu Umowy są zatrudnione przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy oraz wskazaniem podmiotu,
który je zatrudnia.
6. W celu weryfikacji realizacji ust. 4. i 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od
Wykonawcy:
1) oświadczenia zatrudnionego pracownika,
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2) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o pracę,
3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego
pracownika,
4) innych dokumentów
- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego
pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków
pracownika.
7. Wszelkie prawa autorskie oraz inne pokrewne, powstałe w ramach realizacji przedmiotu
Umowy (tj. do logotypu systemu LRM zmienionego w wyniku dostosowania do aktualnych
trendów graficznych oraz layoutu, treści i grafik strony internetowej), po zakończeniu
Umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu. Przekazanie nie będzie powodować
jakichkolwiek zobowiązań, w szczególności finansowych po stronie Zamawiającego, ponad
wynagrodzenie określone w § 9 ust. 4. i 5.

§8
Reklamy
1. Zamawiający wyraża zgodę na wynajmowanie przez Wykonawcę podmiotom trzecim, w
okresie obowiązywania Umowy systemu LRM, powierzchni reklamowej rowerów do celów
reklamowych.
2. Maksymalna dopuszczalna powierzchnia reklamowa wynosi 1,0 m2 dla każdego roweru.
3. Wykonawca nie ma prawa umieszczania reklam na innych niż rowery elementach LRM.
4. Wykonawca nie ma prawa 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.
5. Wykonawca nie ma prawa umieszczania reklam o charakterze politycznym.
6. 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.
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§9
Wynagrodzenie
1. Wpływy z abonamentów, opłat za wypożyczenia, parkowanie i rezerwację rowerów LRM,
z opłat dodatkowych nakładanych na Użytkowników z tytułu naruszenia regulaminu
systemu LRM, a także opłata inicjalna stanowią dochód Zamawiającego.
2. Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu w terminie do 5 dnia następnego miesiąca
za miesiąc poprzedni, kopię rejestru opłat pobranych od Użytkowników LRM oraz
informacje o wysokości wpływów brutto z tytułu opłat dokonanych przez Użytkowników
LRM, w danym miesiącu, za który przekazywane są ww. dokumenty, z uwzględnieniem
korekt.
3. Wpływy stanowiące dochód Zamawiającego przekazywane będą przez Wykonawcę na
rachunek bankowy Gminy Lublin nr 62 1240 1503 1111 0010 0125 3660. Wpływy brutto
z pobranych opłat w terminie do 20 dnia danego okresu rozliczeniowego (miesiąc
kalendarzowy), o których mowa w ust. 2, dokonanych do dnia 16 danego okresu
rozliczeniowego. Wpływy brutto dokonane od dnia 17 do końca miesiąca podlegają wpłacie
na rachunek bankowy Gminy Lublin w terminie do 5 dnia następnego miesiąca.
4. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu Umowy strony ustaliły, na podstawie oferty
Wykonawcy w kwocie brutto ……………………….. zł (słownie: złotych i 00/100), w tym:
kwota netto …………………………….. (słownie: złotych i 00/100) oraz podatek VAT
w wysokości 23% - ………………………... zł (słownie: ).
5. Na wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 4. składają się:
1) Jednorazowa opłata za rozruch systemu, którą Wykonawca w swojej ofercie określił
w kwocie brutto ……………………….. zł (słownie: złotych i 00/100), w tym: kwota
netto …………………………….. (słownie: złotych i 00/100) oraz podatek VAT
w wysokości 23% - ………………………... zł (słownie: ).
2) Wynagrodzenie miesięczne w sezonie letnim zależne od ilości dostępnych rowerów
funkcjonujących w systemie w danym miesiącu, które będzie obliczane w następujący
sposób:
Wynagrodzenie miesięczne netto w sezonie letnim = cena usługi Wykonawcy w sezonie
letnim:………..zł netto, w przeliczeniu na 1 szt roweru x średnia ilość rowerów
dostępnych w systemie w danym miesiącu
3) Wynagrodzenie miesięczne w sezonie zimowym zależne od ilości dostępnych rowerów
funkcjonujących w systemie w danym miesiącu, które będzie obliczane w następujący
sposób:
Wynagrodzenie miesięczne netto w sezonie zimowym = cena usługi Wykonawcy
w sezonie zimowym:………..zł netto, w przeliczeniu na 1 szt roweru x średnia ilość
rowerów dostępnych w systemie w danym miesiącu.
6. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 4. stanowi całość kosztów Zamawiającego.
7. Dodatkowe koszty, które mogą powstać w wyniku realizacji niniejszej Umowy (np. opłaty
skarbowe i administracyjne) nie będą stanowiły składników wynagrodzenia, określonego
w ust. 4. i 5.
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8. Podstawą stwierdzenia prawidłowości wystawionej faktury będzie podpisany przez
Zamawiającego protokół, potwierdzający wykonanie przedmiotu Umowy, określenie ilości
rowerów na koniec miesiąca rozliczeniowego oraz zgodność faktury z aktualnie
obowiązującymi przepisami prawa,
9. Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie
21 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury. Dniem zapłaty w każdym
przypadku jest dzień obciążenia kwotą wynagrodzenia rachunku Zamawiającego,
10. Strony zgodnie postanawiają, że w treści faktury wystawianej przez Wykonawcę
w związku z realizacją niniejszej Umowy, jako Zamawiający będzie figurowała: Gmina
Lublin plac Króla Władysława Łokietka 1 20-109 Lublin REGON 431019514 NIP 946-2575-811
11.Z tytułu realizacji zamówienia Wykonawca oświadcza, iż wyśle/nie wyśle *
ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną w sposób , o którym mowa w art. 4 ust.1 ustawy
z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno prywatnym
(Dz. U z 2018 r. Poz.2191) z uwzględnieniem właściwego numeru GLN 5907653870019
Zamawiającego.
* niewłaściwe skreślić

§ 10
Dane osobowe
1. Baza danych Użytkowników, pozyskana w procesie zawierania umów z Użytkownikami,
będzie traktowana przez Wykonawcę jako materiał poufny i nie będzie wykorzystywana do
jakichkolwiek celów innych niż związane z realizacją niniejszej Umowy, w szczególności
Wykonawca nie może wykorzystywać danych osobowych dla celów reklamowych lub
marketingowych.
2. Na Wykonawcy ciążą również wszelkie obowiązki wynikające z przepisów dotyczących
ochrony danych osobowych i pełnienie funkcji administratora.
3. Baza danych Użytkowników LRM stanowi część ogólnej bazy danych Użytkowników
Wykonawcy.
4. Wykonawca zobowiązuje się przechowywać dane przez okres nie krótszy niż 60 dni od dnia
zakończenia Umowy i przekazać podmiotowi wskazanemu, wybranemu w drodze
zamówienia publicznego przez Zamawiającego do dalszego administrowania systemem
LRM („Nowy Operator”), następujący zakres danych osobowych Użytkowników systemu
LRM: imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres poczty elektronicznej, w celu umożliwienia
poinformowania Użytkowników o warunkach i działaniach jakie powinien podjąć
Użytkownik, aby móc dalej korzystać z systemu LRM. Obowiązek poinformowania
Użytkowników spoczywa na Nowym Operatorze.
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§ 11
Odpowiedzialność Wykonawcy
1. Wykonawca ponosi w stosunku do Zamawiającego, Użytkowników oraz osób trzecich
odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone tym osobom w związku z realizacją
niniejszej Umowy. W przypadku wystąpienia osób trzecich z roszczeniami bezpośrednio do
Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić Zamawiającemu
wszelkie koszty przez niego poniesione, w tym kwoty zasądzone prawomocnymi wyrokami
łącznie z kosztami zastępstwa procesowego chyba, że zostaną one pokryte z Polisy OC.
2. Wykonawca, w terminie 10 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy zawrze umowę
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej obejmującą wszelkie szkody powstałe
w związku ze świadczeniem usług objętych Umową.
3. Wykonawca zobowiązuje się utrzymywać ubezpieczenie przez cały okres obowiązywania
niniejszej Umowy oraz do upływu 60 dni po jej wygaśnięciu.
4. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie Polisę OC i inne dokumenty
ubezpieczeniowe wraz z potwierdzeniem opłacenia składki.
5. Umowa ubezpieczenia powinna zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w walucie
polskiej, w kwotach koniecznych dla naprawienia szkody.
6. Żadne zmiany warunków ubezpieczenia nie mogą zostać dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiającego.
7. Jeżeli Wykonawca nie dostarczy do wglądu żądanych przez Zamawiającego dokumentów
o których mowa w ust. 4. Zamawiający może zawrzeć w imieniu i na rzecz Wykonawcy
umowę ubezpieczenia (OC) oraz obciążyć Wykonawcę wszelkimi kosztami z tym
związanymi.
8. Zamawiający uzna i zaakceptuje umowę ubezpieczenia posiadaną, zawartą wcześniej, przez
Wykonawcę pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w niniejszym paragrafie.

§ 12
Kontrola
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli prawidłowego wykonania
przedmiotu Umowy.
2. W celu realizacji prawa o którym mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest umożliwić
przedstawicielom Zamawiającego wgląd w prowadzone prace – na każde żądanie. Ponadto,
Wykonawca związany jest treścią pisemnych uwag i wskazówek przedstawicieli
Zamawiającego, dotyczących sposobu wykonywania prac objętych przedmiotem niniejszej
Umowy. W ramach kontroli Zamawiający ma prawo żądać dostępu do całej dokumentacji
związanej z realizacją Umowy oraz żądać udzielenia wszelkich wyjaśnień i informacji.
Kontrola, o której mowa w ust. 1 obejmować może w szczególności:
1) sprawdzanie sprawności rowerów, urządzeń stacji rowerowych, czystości i stanu
technicznego elementów wyposażenia stacji rowerowej,
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2) sprawdzanie realizacji warunków Umowy, dotyczących poprawnego i zgodnego
z wymaganiami Umowy funkcjonowania LRM,
3) sprawdzanie zasadności i sposobu załatwiania skarg Użytkowników na działania
Wykonawcy dotyczące zarządzania i eksploatacji LRM,
4) sprawdzanie czasu reakcji na zapełnienie stacji zgodnie z normami wyznaczonymi
Umową,
5) sprawdzanie czasu reakcji na zgłoszone zdarzenia zgodnie z wyznaczonymi Umową
normami,
6) sprawdzanie liczby dostępnych w systemie rowerów,
7) decyzje ostateczną w zakresie utylizacji sprzętu.
3. Z postanowień ust. 2. wyłączone są dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1913) o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania wyrywkowych, niezapowiedzianych,
samodzielnych kontroli stanu stacji i rowerów LRM. W tym celu Wykonawca udostępni
Zamawiającemu 3. nieimienne konta użytkownika pozwalające na darmowe bezpłatne
sprawdzenie roweru w ruchu.
5. Wykonawca ma zapewnić Zamawiającemu dostęp do systemu nadzoru, który powinien
zawierać co najmniej następujące dane dotyczące: liczby wypożyczeń i zwrotów w
poszczególnych stacjach LRM, w tym w formie mapy, rozkładu dobowego i tygodniowego
liczby wypożyczeń i zwrotów, rozkładu długości trwania wypożyczeń, liczby połączeń
pomiędzy poszczególnymi stacjami, w tym w formie mapy, mapę natężenia ruchu
rowerowego opracowaną na podstawie zagregowanych danych ze stacji wynajmu i zwrotu,
udział wypożyczeń dokonanych za pomocą poszczególnych metod, liczby użytkowników
zarejestrowanych w systemie, w tym liczbę użytkowników nowych, liczby użytkowników
aktywnych w danym okresie, liczby rowerów dostępnych do wypożyczenia w danym
momencie i liczbę rowerów wypożyczonych w danym momencie (dane aktualizowane na
bieżąco), oszacowania dystansu przejechanego przez rowery. Dane powinny być
prezentowane graficznie, za pomocą (odpowiednio) map, wykresów i tabel.

§ 13
Kary umowne i rozwiązanie Umowy
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu niedotrzymania terminu
przekazania systemu LRM, o którym mowa w § 2 ust. 1. pkt. 1) – 1000,00 zł (tysiąc
złotych) za każdy dzień zwłoki.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn
zależnych od Zamawiającego w wysokości 500 000,00 zł (pięćset tysięcy złotych).
3. W przypadku stwierdzenia uchybień w wykonywaniu przedmiotu Umowy, Zamawiający ma
prawo do naliczenia Wykonawcy kar:
1) nieuruchomienie systemu LRM w terminie określonym w § 2 ust. 1. pkt. 4)
– w wysokości 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych) za każdy dzień opóźnienia
wynikający z winy Wykonawcy,
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2) każdy rower uszkodzony, który został naprawiony lub zastąpiony rowerem
rezerwowym, a następnie włączony do systemu w czasie dłuższym niż określony
w § 5 ust. 9. pkt. 1) – 500,00 zł (pięćset złotych) za każdą rozpoczętą godzinę ponad
określony czas,
3) każdy stojak uszkodzony dłużej niż 48 godziny – 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) za
każdą rozpoczętą godzinę ponad ustalony czas reakcji,
4) każdy terminal uszkodzony dłużej niż 48 godzin – 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) za
każdą rozpoczętą godzinę ponad ustalony czas reakcji,
5) każdy rozpoczęty dzień niefunkcjonowania LRM – 300,00 zł (trzysta złotych),
6) każdy rower, który nie został oczyszczony w ciągu 24 godzin od czasu ujawnienia
zabrudzenia – 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) za każdą rozpoczętą godzinę ponad
ustalony czas reakcji,
7) każdą stację rowerową (lub jakikolwiek z elementów jej wyposażenia), która nie została
oczyszczona w ciągu 24 godzin od czasu ujawnienia zabrudzenia – 50,00 zł
(pięćdziesiąt złotych) za każdą rozpoczętą godzinę ponad ustalony czas reakcji,
8) dostępność strony internetowej LRM niższą niż 99% liczoną w godzinach w skali
miesiąca – 500,00 zł ( pięćset złotych) za każdy miesiąc,
9) wadliwe lub niedziałające oprogramowanie będące w gestii Wykonawcy z przyczyn
zależnych od Wykonawcy – 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych ) za każdy dzień, przy
czym czas liczony jest po upływie 12 godzin od zgłoszenia.
10) zwłokę w przekazaniu raportów, rozliczeń, informacji i danych, o których mowa
w § 5 ust. 4. i 5. w odniesieniu do terminu, o którym mowa w § 5 ust. 5. – w wysokości
200,00 zł (dwieście złotych) za każdy dzień zwłoki,
11) zwłokę w przygotowaniu i uzgodnieniu z Zamawiającym ostatecznej wersji strony
internetowej oraz aplikacji mobilnej i regulaminu w odniesieniu do terminów,
o którym mowa w § 2 ust. 1. pkt. 2) – w wysokości 100,00 zł (sto złotych) za każdy
dzień zwłoki,
12) każdy element LRM wykorzystany dla celów zabronionej reklamy – 100,00 zł
(sto złotych) za każdy stwierdzony przypadek, przy czym kara jest naliczana odrębnie za
każdy dzień, w którym stwierdzono wykorzystanie elementu LRM dla celów
zabronionej reklamy,
13) brak relokacji rowerów – 30,00 zł (trzydzieści złotych) za każdą rozpoczętą
godzinę/każdy rower ponad czas określony w § 5 ust. 6. i 8. (nie dotyczy stacji
pasywnych i sezonu zimowego),
14) brak wykonania przeglądu błyskawicznego – 50,00 zł (piędziesiąt złotych) za każdy
rower bez przeglądu,
15) brak wykonania przeglądu małego – 500,00 zł (pięćset złotych) za każdy rower bez
przeglądu,
16) brak wykonania przeglądu dużego – 1000,00 zł (tysiąc złotych) za każdy rower bez
przeglądu,
17) za wadliwie działające: system informatyczny, aplikację mobilną, stronę internetową –
500,00 zł (pięćset złotych) za każdy dzień, w którym stwierdzone zostało wadliwe
działanie,
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18) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom
z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy
Prawo zamówień publicznych – 1000,00 zł (tysiąc złotych) za każdy dzień zwłoki,
19) za niezatrudnienie, przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, osób w oparciu umowę
o pracę zgodnie z § 7 ust. 4. – 500,00 zł (pięćset złotych) za każdy stwierdzony
przypadek,
20) za nieprzedłożenie przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego dokumentów,
o których mowa w § 7 ust. 6 będzie traktowane jako niespełnienie wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracy – 500,00 zł (pięćset złotych) za każdy stwierdzony
przypadek,
21) za przekroczenie ilości rowerów niedostępnych w systemie ponad dopuszczone
§ 6 ust. 5. 4% rowerów w systemie - 50,00 zł za każdą dobę/rower niedostępny ponad
dopuszczone § 6 ust. 5. 4% ogółu rowerów w systemie.
4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony nie może
przekroczyć 20% wartości netto Umowy, o której mowa w § 9 ust. 4.
5. Wszystkie przewidziane w Umowie kary umowne płatne będą w terminie 14 dni od dnia
wezwania do ich zapłaty. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania
uzupełniającego na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego, przenoszącego wysokość
zastrzeżonych kar umownych.
6. Niezależnie od postanowień ust. 3, każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania
niniejszej Umowy z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 14
Odstąpienie od Umowy
1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości
o zaistnieniu 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 podstawowemu interesowi bezpieczeństwa
państwa lub bezpieczeństwu publicznemu.
2. Odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron będzie dokonane w formie pisemnej
pod rygorem nieważności.
3. Strony zgodnie postanawiają, że odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron
odniesie skutek wyłącznie na przyszłość (ex nunc), co oznacza, że Umowa pozostanie
w mocy pomiędzy Stronami w zakresie usług prawidłowo wykonanych do chwili
odstąpienia od Umowy.
4. Jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot Umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny z Umową,
Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć w tym celu
odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może
od Umowy odstąpić.
5. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca
w przypadkach określonych w kodeksie cywilnym, a ponadto:
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1) opóźniania się Wykonawcy z przyczyn leżących po jego stronie z wykonaniem
przedmiotu Umowy, o co najmniej 14 dni w stosunku do terminów, określonych w § 2.,
2) przerwania wykonywania prac objętych przedmiotem Umowy z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy jeśli przerwa będzie dłuższa niż 7 dni,
3) w razie bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez
Zamawiającego na zmianę sposobu wykonywania prac, które były wykonywane
wadliwie lub w sposób sprzeczny z Umową.
6. Niezależnie od przyczyn, jakie zgodnie z przepisami prawa uzasadniają możliwość
odstąpienia od Umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy,
w sytuacji:
1) prowadzenia przez Wykonawcę działalności niezgodnej z zasadami i wymaganiami
niniejszej Umowy lub zagrażającej interesom Zamawiającego,
2) nie przekazywania na konto Zamawiającego wpływów przez okres dłuższy niż 14 dni
w stosunku do terminów określonych w § 9 ust. 2. i 3. Umowy,
3) gdy Wykonawca, w czasie obowiązywania Umowy, zostanie postawiony w stan
likwidacji,
4) gdy Wykonawca, w czasie obowiązywania Umowy, utraci płynności finansową lub
zostanie dokonane, w szczególności w wyniku postępowania egzekucyjnego, zajęcie
całości lub części majątku Wykonawcy, które to okoliczności będą uniemożliwiały
należyte wykonanie przedmiotu Umowy.
7. Za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany
będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 500 000,00 zł
(pięćset tysięcy złotych). Zapłata kary umownej z powyższego tytułu nie zwalnia
Wykonawcy z obowiązku zapłaty kar umownych i odszkodowań należnych Zamawiającemu
z innych tytułów określonych w Umowie.
8. W przypadku odstąpienia od Umowy, Strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
1) Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za część przedmiotu
Umowy wykonaną zgodnie z warunkami Umowy do dnia odstąpienia od Umowy,
obliczonego proporcjonalnie do stopnia wykonania,
2) Strony w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy sporządzą protokół
w wykonanego zakresu Umowy.

§ 15
Zmiany Umowy
1. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron
wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
2. Strony wyłączają możliwość dokonywania istotnych zmian Umowy, o których mowa
w art. 454 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, z zastrzeżeniem zmian
wprowadzanych na podstawie art. 455 ust. 1. ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Strony przewidują rodzaje i warunki zmiany treści Umowy określone w ust. 4 - 20.
4. Strony dopuszczają zmianę wysokości wynagrodzenia odpowiednio do wprowadzonej
zmiany wysokości podatku VAT oraz podatku akcyzowego.
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5. Strony dopuszczają zmianę wysokości wynagrodzenia odpowiednio do zmiany wysokości
kosztów pracy ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego
zamówienia, o ile zmiana kosztów pracy wynika ze zmiany przepisów ustawy
z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę dot. wysokości
minimalnego wynagrodzenia za pracę.
6. Wprowadzenie zmian, o których mowa w ust. 5 będzie możliwe jeżeli Wykonawca:
1) udowodni, że zmiana ww. przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania
zamówienia przez Wykonawcę,
2) wykaże jaki wpływ na wynagrodzenie mają koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę
w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych
kosztów.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości
kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę. W szczególności Wykonawca będzie
zobowiązany do przedstawiania na żądanie Zamawiającego kalkulacji kosztów składających
się na wynagrodzenie wraz z dowodami potwierdzającymi ponoszenie poszczególnych
rodzajów kosztów przez Wykonawcę.
8. Strony dopuszczają zmianę wysokość wynagrodzenia odpowiednio do zmiany wysokości
kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego
zamówienia, o ile zmiana tych kosztów wynika ze zmiany przepisów prawa w zakresie
zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
9. Wprowadzenie zmiany, o której mowa w ust. 8 będzie możliwe jeżeli Wykonawca:
1) udowodni, że zmiana ww. przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania
zamówienia przez Wykonawcę,
2) wykaże jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę
w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych
kosztów.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości
kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę. W szczególności Wykonawca będzie
zobowiązany do przedstawiania na żądanie Zamawiającego kalkulacji kosztów składających
się na wynagrodzenie wraz z dowodami potwierdzającymi ponoszenie poszczególnych
rodzajów kosztów przez Wykonawcę.
11. Strony dopuszczają zmianę wysokości wynagrodzenia odpowiednio do zmiany wysokości
kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego
zamówienia, o ile zmiana tych kosztów wynika ze zmiany przepisów prawa dot. zasad
gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa
w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.
12. Wprowadzenie zmian, o których mowa w ust. 11. będzie możliwe jeżeli Wykonawca:
1) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania
zamówienia przez Wykonawcę,
2) wykaże jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę
w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych
kosztów.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości
kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę. W szczególności Wykonawca będzie
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zobowiązany do przedstawiania na żądanie Zamawiającego kalkulacji kosztów składających
się na wynagrodzenie wraz z dowodami potwierdzającymi ponoszenie poszczególnych
rodzajów kosztów przez Wykonawcę.
14. Strony dopuszczają zmianę wysokości wynagrodzenia odpowiednio do zmiany ceny
materiałów lub kosztów związanych ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją
przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana tych kosztów wynika ze zmiany wskaźnika
zmiany ceny materiałów lub kosztów ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego.
15. Wprowadzenie zmian, o których mowa w ust. 14. będzie możliwe jeżeli Wykonawca:
1) udowodni, że zmiana w/w będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez
Wykonawcę,
2) wykaże jaką część wynagrodzenia stanowią zmiany ceny materiałów lub kosztów
ponoszone przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana wpłynie
na wysokość tych kosztów.
16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości
kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę. W szczególności Wykonawca będzie
zobowiązany do przedstawiania na żądanie Zamawiającego kalkulacji kosztów składających
się na wynagrodzenie wraz z dowodami potwierdzającymi ponoszenie poszczególnych
rodzajów kosztów przez Wykonawcę.
17. Maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia wprowadzona na podstawie postanowień
ust. 14. 15. będzie wprost proporcjonalna do zmiany ceny materiałów lub kosztów
ogłaszanych w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
18. Początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia, której podstawą jest zmiana ceny
materiałów lub kosztów, jest dzień otwarcia ofert.
19. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub
kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia
wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie.
20. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało na podstawie postanowień ust. 14. i 15.,
zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym
zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów
dotyczących zobowiązania Podwykonawcy.

§ 16
Oświadczenia Stron
1. Wykonawca oświadcza, że:
1) jest przygotowany pod względem technicznym i organizacyjnym, posiada niezbędną
wiedzę, narzędzia, sprzęt i potencjał do wykonania prac stanowiących przedmiot
Umowy,
2) 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.
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2. Zamawiający oświadcza, że udzielać będzie Wykonawcy i/lub osobom wyznaczonym przez
Wykonawcę pełnomocnictwa niezbędnego do występowania w jego imieniu
w postępowaniu administracyjnym niezbędnym do wykonywania Umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego
o każdym przypadku, w którym okaże się niezbędne udzielenie pełnomocnictwa
koniecznego do zapewnienia wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających
z niniejszej Umowy.
§ 17
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy
obowiązującego prawa, m. in. Kodeks cywilny, Kodeks Postępowania Cywilnego, ustawa
Prawo zamówień publicznych.
2. Ewentualne spory wynikłe w toku realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez
właściwy sąd powszechny w Lublinie,
3. Umowę niniejszą wraz z załącznikami sporządzono w 3. jednobrzmiących egzemplarzach,
w tym 1. egz. dla Wykonawcy i 2. egz. dla Zamawiającego.
Załączniki:
1. Opis Przedmiotu Zamówienia

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

KONTRASYGNATA
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