PROJEKT UMOWY NR ZP.272.1.__.2019
zawarta w dniu ____________ r. w Ustroniu pomiędzy:

MIASTEM USTROŃ, ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń, NIP 548-240-74-34, reprezentowanym przez Burmistrza Miasta Ustroń –
Przemysława Korcza, zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”,
a
___________________________________________________________________________________________________
zwaną/ym dalej „Wykonawcą”, zaś wspólnie zwanych dalej „Stronami”
§ 1. TRYB POSTĘPOWANIA
1. Strony oświadczają, że umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego z dnia __________ r., na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm., dalej jako „ustawa Prawo Zamówień Publicznych”).
2. Przedstawiciele Stron przez złożenie swojego podpisu oświadczają także, że są upoważnieni do zawarcia niniejszej
umowy, że ich prawo do reprezentowania danej Strony nie jest ograniczone w żadnym zakresie, a sposób reprezentacji
osób występujących w imieniu reprezentowanych Stron umożliwia skuteczne składanie oświadczeń woli, w tym
zaciąganie zobowiązań na rzecz reprezentowanego podmiotu, oświadczają też, że nie jest im znana żadna przeszkoda,
która mogłaby mieć wpływ na wykonanie zobowiązań przyjętych przez Strony w niniejszej umowie.
§ 2. PRZEDMIOT UMOWY
1.

Przedmiotem umowy jest uruchomienie i zarządzanie Ustroń Bike System (UBS) jako nośnika promocyjnego miasta w
ramach zadania inwestycyjnego pn. „Ustroński Rower Miejski” poprzez:
1) dostawę 18 szt stojaków rowerowych,
2) udostępnienie powierzchni reklamowej i jej wykonanie na 70 rowerach oraz na 6 stojakach rowerowych,
3) ciągłą eksploatację minimum 63 rowerów.

2.

Szczegółowy zakres zamówienia przedstawiony został w załączniku nr 1 do SIWZ.

3.

Wykonawca oświadcza, że jest przygotowany pod względem technicznym, posiada niezbędną wiedzę i potencjał do
wykonania prac stanowiących przedmiot umowy oraz posiada środki finansowe niezbędne do realizacji przedmiotu
umowy.

4.

Wykonawca oświadcza i zobowiązuje się, że w trakcie realizacji przedmiotu umowy będzie ponosił odpowiedzialność za
wszelkie swoje działania i zaniechania oraz za działania i zaniechania swoich pracowników i osób trzecich, którymi
będzie się posługiwał przy realizacji przedmiotu umowy.

5.

Zamawiający wskaże i udostępni na zasadzie użyczenia Wykonawcy grunty, w celu lokalizacji i obsługi użytkowników
systemu rowerowego.

6.

Przedmiot umowy zostanie wykonany w zakresie zgodnym i w sposób zgodny z opisem przedmiotu zamówienia
zawartym w SIWZ oraz ofertą Wykonawcy z dnia __.__.2019 r. będącymi integralnymi częściami niniejszej umowy.
§ 3. REALIZACJA UMOWY

1.
2.

Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres od dnia jej zawarcia do dnia 15 listopada 2021 roku.
UBS zostanie uruchomiony w terminie do __ dni od dnia zawarcia umowy, a w latach 2020 i 2021 system roweru
publicznego zostanie uruchomiony nie później niż w dniu 15 kwietnia danego roku i będzie czynny dla użytkowników do
dnia 15 listopada danego roku włącznie. Wymagana przerwa techniczna będzie następować od dnia 16 listopada do 14
kwietnia każdego roku trwania umowy.
§ 4. OSOBY UPRAWNIONE DO REPREZENTOWANIA STRON

1.

Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stron w trakcie realizacji umowy są:

1) po stronie Zamawiającego: _____________,
2) po stronie Wykonawcy: ______________.
2.

Osoby wymienione w ust. 1 są uprawnione do uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji,
podejmowania innych niezbędnych działań wynikających z umowy, koniecznych do prawidłowego wykonywania
przedmiotu umowy.

3.

Strony oświadczają, że osobom, o których mowa w ust. 1, przekazane zostały informacje, określone w art. 14 ust. 1 i 2
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
§ 5. CENA ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy na podstawie złożonej oferty ustala się na kwotę brutto w wysokości
____ zł, (słownie: ____), przy czym:
1)

wynagrodzenie za umieszczenie reklamy na rowerach i 6 stojakach rowerowych wraz z jej ekspozycją i eksploatacją
rowerów wynosi ____ zł brutto,

2)

wynagrodzenie za dostawę 18 stojaków rowerowych wynosi ____ zł brutto.

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera należny podatek VAT.
3. Wynagrodzenie płatne będzie w trzech etapach tj .
1) w roku 2019 za dostawę stojaków rowerowych oraz po wykonaniu usługi reklamowej wraz z uruchomieniem UBS w
wysokości 32% kwoty określonej w ust. 1,
2) w roku 2020 po uruchomieniu UBS w wysokości 34% kwoty określonej w ust. 1,
3) w roku 2021 po uruchomieniu UBS w wysokości 34% kwoty określonej w ust. 1.
4. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktur VAT w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo
wystawionej faktury.
5. Wynagrodzenie określone w ust. 1 uwzględnia wszelkie koszty poniesione przez Wykonawcę związane z realizacją
przedmiotu umowy.
6. Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podane na fakturze VAT.
7. Strony postanawiają, że zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
8. Fakturę należy wystawić na płatnika: Miasto Ustroń ul. Rynek 1, 43 - 450 Ustroń NIP 548-240-74-34.
9. Wykonawca ma możliwość wysłania ustrukturyzowanej faktury za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania
dostępnej na stronie internetowej https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl,
§ 6. USŁUGA SERWISOWA
1. Wykonawca będzie dokonywał okresowej redystrybucji rowerów na wyznaczone miejsca postojowe celem zapewnienia
ich optymalnego wykorzystania.
2. Rowery uszkodzone lub pozostawione w niedozwolonych miejscach będą usuwane przez Wykonawcę w przeciągu 24
godzin od zgłoszenia przez użytkownika (system roweru publicznego powinien umożliwiać jego użytkownikom zgłaszanie
awarii).
3. W przypadku kradzieży lub całkowitego zniszczenia roweru w wyniku aktu wandalizmu Zamawiający nie ponosi
odpowiedzialności.
4. W przypadku zniszczeń lub uszkodzeń (spowodowanych aktami wandalizmu) rowerów, Wykonawca zobowiązany jest do
zakupu i wymiany na własny koszt wszystkich zniszczonych i uszkodzonych elementów w terminie nie dłuższym niż 3 dni
kalendarzowe od daty stwierdzenia zniszczeń lub uszkodzeń.
5. Wykonawca zawrze umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej obejmującą wszelkie szkody powstałe w
związku ze świadczeniem usług objętych umową z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż 200 000,00 zł, w tym za szkody
wyrządzone osobom trzecim. Kopię opłaconej polisy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w terminie 14 dni od dnia
zawarcia umowy. Wykonawca zobowiązuje się utrzymywać ubezpieczenie przez cały okres trwania umowy i będzie
przedkładał kolejne polisy, z chwilą zawarcia kolejnych umów ubezpieczenia.

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego, użytkowników oraz osób trzecich za wszelkie szkody
powstałe w związku z realizacją przedmiotu umowy, a w szczególności Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za
wszelkie szkody poniesione przez użytkowników w wyniku wadliwego działania systemu rowerowego lub jego
poszczególnych elementów.
§ 7. PRAWA WYKONAWCY
1. Zamawiający dopuszcza możliwość, aby Ustroń Bike System był udostępniany odpłatnie, a całość kwot pobranych od
użytkowników za wypożyczenie roweru stanowi przychód Wykonawcy.
2. Zamawiający zastrzega, że maksymalna kwota najmu jednego roweru w Ustroń Bike System nie może przekraczać
wartości 4,00 zł brutto za godzinę.
§ 8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON UMOWY
1. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy,
zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz metody organizacyjno-techniczne stosowane podczas realizacji
zamówienia.
2.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:
1) jeżeli opóźnienie Wykonawcy świadczenia usługi przekracza 7 dni kalendarzowych w stosunku do terminów
określonych w § 3 ust. 2,
2) w przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach,
3) w przypadku rezygnacji z realizacji umowy przez podwykonawcę, będącego jednocześnie podmiotem trzecim, na
którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo Zamówień
Publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Prawo Zamówień Publicznych w sytuacji gdy Wykonawca samodzielnie nie spełnia warunków udziału w
postępowaniu lub nie wskaże nowego podwykonawcy, który jako podmiot trzeci spełniałby warunki udziału w
postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,

3. Zamawiający może odstąpić od umowy, z przyczyn wskazanych w § 8 ust. 2, z wyłączeniem sytuacji opisanych w ust. 2
pkt 2, w terminie 14 dni od dowiedzenia się o okolicznościach uzasadniających odstąpienie. Odstąpienie wymaga formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
4. W razie odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy Wykonawca ma obowiązek natychmiastowego usunięcia rowerów z
terenów użyczonych od Zamawiającego.
5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w
wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy,
2) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1
umowy,
3) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w terminach określonych w § 3 ust. 2 w
wysokości __ % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia,
4) w przypadku umieszczenia reklamy na rowerach bez akceptacji Zamawiającego 500,00 zł za każdy dzień jej
umieszczenia,
5) w przypadku niefunkcjonowania systemu UBS w okresie umownym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w
wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w 5 ust. 1 za każdy dzień niefunkcjonowania ,
6) w przypadku wykorzystania w systemie elementów niespełniających wymogów określonych w umowie lub SIWZ —
300,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,

7) za każdy przypadek nieprzedłożenia raportu o stanie zatrudnienia, o którym mowa w SIWZ, Wykonawcy zostanie
6.
7.

naliczona każdorazowo kara umowna w wysokości 500,00 zł brutto.
W przypadku gdy kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiający może żądać odszkodowania
uzupełniającego na zasadach ogólnych.
Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy lub z innej należności
Wykonawcy przysługującej mu od Zamawiającego.

8. Wykonawca nie może przenieść prawa do wynagrodzenia za wykonanie umowy na osobę trzecią.

§10. PODWYKONAWSTWO
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Wykonawca we własnym zakresie powierza wykonanie zamówienia Podwykonawcom.
Wykonawca oświadcza w ofercie, że zrealizuje następujący zakres usług przy pomocy Podwykonawców:
1) ……………………………………………………………………
2) ……………………………………………………………………
Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może powierzyć wykonania zamówienia przez podwykonawcę
w zakresie innym niż wskazany w ust. 2.
W przypadku naruszenia przez Wykonawcę ust. 3 Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie
do 14 dni od dnia kiedy powziął wiadomość o okolicznościach wskazanych w ust. 3.
Odstąpienie, o którym mowa w ust. 4, wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za usługi, które realizuje przy pomocy
Podwykonawców.
§ 11. ZMIANA UMOWY

1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza się możliwość dokonania istotnych
zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty jeżeli konieczność wprowadzania takich zmian wynika z
następujących okoliczności:
1) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w następstwie:
a) konieczności wykonania określonych czynności lub robót przez podmioty trzecie niezależne od Wykonawcy i
Zamawiającego, co uniemożliwia prowadzenie lub kontynuację robót,
b) okoliczności będących następstwem siły wyższej uznanych przez Zamawiającego. Przez wystąpienie zdarzeń
siły wyższej należy rozumieć zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do uniknięcia nawet w
przypadku maksymalnej staranności Stron, uznanych przez Zamawiającego.
Termin wykonania umowy ulega odpowiednio wydłużeniu o okres trwania tych okoliczności celem dokończenia
przedmiotu umowy w sposób należyty.
1) zmiany wynagrodzenia, w następstwie:
a) zmiany będącej skutkiem działań organów państwowych - ustawowej zmiany obowiązującej stawki podatku VAT
lub wprowadzenie nowego podatku. W takim przypadku wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się,
a określona w aneksie wartość brutto Wykonawcy zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów,
b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia
10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. W takim przypadku wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia
wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego
minimalnego wynagrodzenia z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia,
c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniu społecznemu lub zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o
wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu
uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio
wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego,
2) zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, (np. danych teleadresowych
Wykonawcy; Zamawiającego itp.),
3) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,
4) zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
5) zmiany podwykonawcy, będącego jednocześnie podmiotem trzecim, na którego zasoby Wykonawca powołuje się na
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu,
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności - aneks do
umowy.
4. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych jest nieważna.
5. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej Umowy zobowiązana jest do uzasadnienia i udokumentowania
zaistnienia okoliczności o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy
musi być wyrażony na piśmie.

6. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2 lit. a-c Wykonawca zobowiązany jest do wykazania wpływu zmiany
wskazanych regulacji na jego koszty. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie
zmian określonych powyżej i jest możliwa wyłącznie w stosunku do niewykonanej części umowy. Zamawiający wymaga,
aby Wykonawca przedłożył w tym celu szczegółową kalkulację wraz z załączeniem dowodów w postaci kopii umów o
pracę i/lub umów cywilnoprawnych. Ciężar dowodu spoczywa na Wykonawcy.
§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mieć będą przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i
Kodeksu cywilnego.

2.

Umowa sporządzona została w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz
dla Wykonawcy.

3.

Wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć w związku z realizacją umowy, będą rozpatrywane przez sąd właściwy miejscowo
dla Zamawiającego.

Zamawiający

.................................................

Wykonawca

.........................................

