Załącznik nr 4 do zaproszenia

Umowa nr .........................................
zawarta w dniu .......................................... 2019 roku w Słupsku pomiędzy:
Miastem Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk, NIP 839-10-05-507,
zwanym dalej „Zamawiającym”, którego reprezentuje:
Marek Goliński – Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
a
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
zwanym dalej „Wykonawcą”, którego reprezentuje:
.....................................................................................................
zwanymi dalej „stronami”
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy na usługi w zakresie: opracowania
materiałów merytorycznych, ekspertyzy, sprawozdań i analiz przeprowadzonych na potrzeby
realizacji inwestycji ”CoBiUM – Cargo Bikes in Urban Mobility”, w ramach której zostaną zakupione
i wdrożone na terenie Miasta Słupska rowery typu cargo, została zawarta umowa o następującej treści:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn.:„Cargo Bikes in Urban Mobility” dofinansowanego
ze środków Unii Europejskiej, EFRR w ramach Programu „Interreg South Baltic”. Wykonawca
zobowiązany jest do realizacji Zamówienia zgodnie z wytycznymi projektu oraz umowy
partnerskiej.
2. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:
1) Analizy sposobu wdrożenia w wybranych jednostkach organizacyjnych na terenie miasta
rowerów typu cargo w sposób umożliwiający zachęcenie mieszkańców do ich wykorzystywania
oraz zwiększania ruchu rowerowego (w tym cargo), przy jednoczesnym zmniejszeniu stopnia
wykorzystania samochodów. Wyniki analizy powinny być poprzedzone przeprowadzeniem
wywiadów z poszczególnymi jednostkami w celu zdefiniowania i wyłonienia grupy docelowych
użytkowników, którzy w sposób aktywny będą stosować rowery cargo w codziennej pracy
w ramach funkcjonowania danej jednostki. Określenie grupy użytkowników mogących zachęcić
i spopularyzować rowery towarowe w różnych sferach życia codziennego wszystkich
mieszkańców miasta.
2) Opracowania na potrzeby przeprowadzenia pilotażu wdrożenia rowerów typu cargo w Słupsku
w oparciu o dane uzyskane w punkcie pierwszym. Pilotaż musi wyłonić konkretne jednostki,
które docelowo będą używać spersonalizowanych rowerów. Pilotaż określa:
a) w jaki sposób rowery będą użytkowane przez daną jednostkę i docelową grupę odbiorców,
b) ilość rowerów, które zostaną udostępnione poszczególnym jednostkom w ramach projektu,
c) rodzaj roweru, który najbardziej odpowiada danej jednostce wraz z ewentualnymi
zindywidualizowanymi dodatkami odpowiadającymi potrzebom użytkowym (np. rozkładana
półka na ulotki),
d) warianty przechowywania rowerów.
3) Analizy wyboru najodpowiedniejszej formy ubezpieczenia, gwarancji, serwisowania,
zabezpieczania przed kradzieżą i warunkami atmosferycznymi, metod gromadzenia danych
o rowerach cargo niezbędnych do późniejszej oceny projektu (system umożliwiający
monitorowanie użytkowania rowerów cargo w czasie rzeczywistym, agregację konkretnych
danych oraz mapowanie),
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4) Przygotowania projektu umowy na powierzenie rowerów cargo poszczególnym jednostkom
biorącym udział w pilotażu rowerów cargo na podstawie danych z poprzednich punktów,
5) Szczegółowego opisu/ów przedmiotu/ów zamówienia na potrzeby przeprowadzenia
postępowania z zakresu zamówień publicznych na zakup rowerów cargo, urządzeń
towarzyszących (np. wiata, stojak, itp.), gwarancji i utrzymywania rowerów, ich
ubezpieczenia oraz metod gromadzenia danych o rowerach w ramach projektu "Cargo Bikes in
Urban Mobility" z uwzględnieniem wcześniej zebranych informacji i sporządzonych sprawozdań
wynikających z przedmiotu umowy. Niniejszy opis musi odpowiadać na potrzeby zgłoszone
przez poszczególne jednostki miejskie i jednocześnie uwzględniać aktualne możliwości
i ograniczenia produkcyjne rowerów cargo,
6) Wstępnej analizy efektów wdrożenia rowerów wraz z rekomendacjami w zakresie ewaluacji
projektu,
7) Analizy efektów wdrożenia rowerów wraz z rekomendacjami w zakresie dalszej ewaluacji
projektu. Podczas trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego doradztwa oraz
udziału w dyskusjach w zakresie rozwoju projektu co umożliwi rzetelne przygotowanie
przedmiotowej analizy ze wskazaniem potencjalnych możliwości i obszarów do rozwoju
projektu.
§2
TERMIN REALIZACJI
Umowa zostaje zawarta na okres od dnia zawarcia umowy, do 31 sierpnia 2020 roku.
Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu przedmiot umowy w terminach:
1) w zakresie realizacji części opisanej w § 1 ust 2, pkt 1 – 4 do dnia 15 maja 2019 r.,
2) w zakresie realizacji części opisanej w § 1 ust 2, pkt 5 do dnia 15 czerwca 2019 r.,
3) w zakresie realizacji części opisanej w § 1 ust 2, pkt 6 do dnia 15 grudnia 2019 r.,
4) w zakresie realizacji części opisanej w § 1 ust 2, pkt 7 do dnia 15 sierpnia 2020 r.
Zamawiający ma prawo kontroli terminowej realizacji przedmiotu umowy określonego w §1.
Formy i zakres kontroli Zamawiający ustali w porozumieniu z Wykonawcą.

§3
OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania umowy z należytą starannością, zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia zawartym w § 1 oraz obowiązującymi przepisami prawa.
1) Prace jak i korespondencja w zakresie realizacji działań wymienionych w § 1, realizowane
będą w siedzibie Zamawiającego, drogą elektroniczną, drogą telefoniczną lub w formie
wideokonferencji, przy czym forma musi być każdorazowo uzgodniona z Zamawiającym,
2) Wykonawca zobowiązuje się do udziału w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego
w związku z realizacją projektu oraz przedmiotu umowy nie rzadziej niż 5 razy w trakcie
trwania umowy. Niniejsze spotkania służyć będą wzajemnej wymianie informacji, ewaluacji
prac oraz zgłaszaniu bieżących potrzeb w zakresie realizacji projektu,
3) Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszystkich
zdarzeniach mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie umowy,
4) Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność wobec Zamawiającego za jakość i terminowość
wykonania umowy,
5) Wykonawca zobowiązany jest do stosowania logotypów na wszystkich opracowaniach,
prezentacjach multimedialnych i materiałach powstałych w wyniku realizacji projektu, w tym
do zamieszczenia logotypów Miasta Słupska, CoBIUM, Interreg oraz Unii Europejskiej wraz
z informacją o współfinansowaniu Projektu ze środków Unii Europejskiej. Zamawiający
przekaże Wykonawcy wzór szablonu listownika z uwzględnieniem wymaganych zasad promocji
projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, EFRR w ramach Programu
„Interreg South Baltic”, niezwłocznie po podpisaniu umowy,
6) Zamawiający przekaże informacje oraz inne materiały (np. logotypy) niezbędne do
prawidłowego wykonania postanowień umowy, które są w posiadaniu Zamawiającego.
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§4
PRAWA AUTORSKIE
Jeżeli dzieła powstałe w wyniku wykonania umowy nosić będą cechy utworów w rozumieniu
przepisów o prawie autorskim, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa
majątkowe do tych utworów. Przeniesienie następuje z chwilą przekazania utworów, bez
ograniczeń co do terytorium, czasu i liczby egzemplarzy oraz obejmuje następujące pola
eksploatacji:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz
techniką cyfrową,
2) w zakresie obrotu (wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem) oryginałem albo
egzemplarzami, na których utwór utrwalono,
3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także
publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
Wykonawca oświadcza, iż jest świadomy, że z chwilą przekazania Zamawiającemu utworów będą
one wykorzystywane na potrzeby realizacji przez Zamawiającego zadań publicznych i staną się
materiałami urzędowymi w rozumieniu art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. Nr 1191 z późn. zm.). Zamawiający w ramach
realizacji zadań publicznych jest uprawniony do dokonywania w przekazanym dziele poprawek
i przeróbek, a wykonawca wyraża na to zgodę.
Wykonawca oświadcza, że dzieła powstałe w wyniku wykonania przedmiotu umowy nie są ani nie
będą obciążone żadnymi prawami, ani roszczeniami osób trzecich. Wykonawca jest
odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne przedmiotu zamówienia,
a w szczególności za roszczenia osób trzecich oparte o zarzut naruszenia praw własności
intelektualnej.
§5
PROCEDURA ODBIORU DZIEŁA
Wykonawca przekaże zamawiającemu przedmiot zamówienia w terminach wskazanych w § 2
w wersji elektronicznej na adres mailowy wpt@um.slupsk.pl oraz w wersji papierowej do siedziby
Zamawiającego.
Realizację dzieła zgodnie z umową Zamawiający potwierdza poprzez dokonanie odbioru.
Potwierdzeniem dokonania odbioru jest protokół. Wzór protokołu odbioru stanowi Załącznik nr 2
do Umowy.
Protokoły odbioru powinny zostać sporządzone w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania dzieła
przez Zamawiającego, w którym Zamawiający może:
1) Potwierdzić należytą realizację umowy,
2) Zgłosić uwagi do treści sprawozdania, w tym w zakresie niezgodności z warunkami umowy.
Wykonawca w terminie do 10 dni od dnia zgłoszenia uwag zobowiązany jest do wprowadzenie
koniecznych uzupełnień i poprawek,
3) Odmówić dokonania odbioru ze względu na nienależytą realizację umowy.

§6
WYNAGRODZENIE
1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie
w wysokości .......................................... (słownie ..........................................), które
zostanie przekazane na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia
protokolarnego odbioru wykonania dzieła przez zamawiającego.
2. Wynagrodzenie będzie płatne w następujących transzach:
1) za wykonanie części opisanej w § 1 ust 2, pkt 1 – 4 - w wysokości 30 % należności,
2) za wykonanie części opisanej w § 1 ust 2, pkt 5 - w wysokości 40% należności,
3) za wykonanie części opisanej w § 1 ust 2, pkt 6 - w wysokości 15% należności,
4) za wykonanie części opisanej w § 1 ust 2, pkt 7 - w wysokości 15% należności.
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3. Podstawą zapłaty będzie protokolarne przekazanie zamawiającemu dzieła opracowanego
w ramach poszczególnych zadań oraz rachunek wystawiony przez wykonawcę.
4. Wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 1 zawiera wszelkie koszty jakie Wykonawca ponosi
w związku z realizacją przedmiotu umowy.
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich
praw majątkowych do utworów, które powstały w związku z wykonaniem przedmiotu umowy, na
zasadach określonych w § 4.
6. Dniem zapłaty wynagrodzenia jest dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego
Zamawiającego.
7. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających
z umowy na osobę trzecią.
§7
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości:
1) 20 % łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy
w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
2) 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy – za każdy dzień zwłoki,
w przypadku niedotrzymania terminów, o których mowa w § 2 ust. 2 umowy,
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
3) 5 % łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 - w przypadku każdorazowego
stwierdzenia nienależytego wykonywania przedmiotu umowy, w szczególności w przypadku
realizacji przedmiotu zamówienia niezgodnie z treścią przedłożonej oferty oraz naruszenia § 5
ust. 1.
2. Kary mogą podlegać łączeniu.
3. Niezależnie od zapłaty kary umownej, Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach
ogólnych, jeżeli wartość szkody przewyższa wysokość zastrzeżonych na jego rzecz kar umownych.
4. Termin zapłaty kary umownej wynosi 7 dni od daty doręczenia Wykonawcy pisemnego wezwania
wraz z notą obciążeniową.
5. Zamawiający może dokonać potrącenia kar umownych z przysługującego Wykonawcy
wynagrodzenia, a Wykonawca wyraża na to zgodę.
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§8
OSOBY UPOWAŻNIONE
Strony oświadczają, że do realizacji przedmiotu umowy upoważnia się następujące osoby:
1) Po stronie Zamawiającego:
a) Pan Robert Linkiewicz – Dyrektor Wydziału Polityki Transportowej Urzędu Miejskiego
w Słupsku,
b) Pan Piotr Kowalski – Główny Specjalista ds. infrastruktury pieszej i rowerowej Wydziału
Polityki Transportowej Urzędu Miejskiego w Słupsku.
c) Pani Karolina Rutkowska - Kmiecik – podinspektor ds. dróg i transportu Wydziału Polityki
Transportowej Urzędu Miejskiego w Słupsku.
2) Po stronie Wykonawcy:
a) ....................................................................................................
b) ....................................................................................................
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, o których mowa w ust. 1. Wykonawca może
zmienić osoby o których mowa w ust. 1 pkt 2, tylko w przypadku uzyskania zgody Zamawiającego.
Wykonanie całości lub części przedmiotu umowy przez osoby inne niż wskazane w ust. 1 pkt 2,
z zastrzeżeniem ust. 2 jest równoznaczne z nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, co
uprawnia Zamawiającego do naliczenia kar umownych, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 3.
Niezależnie od prawa do naliczenia kar umownych, Wykonawca będzie zobowiązany do
powtórzenia czynności, które zostały wykonane przez osoby nieuprawnione.
Każda z osób wymienionych w ust. 1 ma prawo do odrębnej i samodzielnej reprezentacji
zamawiającego przy realizacji niniejszej umowy.

§9
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
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w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w tym
w przypadku rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu pn. „Cargo Bikes in Urban Mobility”,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni kalendarzowych od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy, proporcjonalnie do zakresu podjętych czynności.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
§ 10
ROZWIĄZANIE UMOWY
1. Zamawiający ma prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku:
1) wystąpienia siły wyższej,
2) nienależytego wykonywania przedmiotu umowy.
2. Umowa może zostać rozwiązana na podstawie porozumienia stron.
§ 11
ZMIANY UMOWY
możliwość dokonania

1. Zamawiający przewiduje
zmian postanowień zawartej umowy
w przypadkach:
1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację
przedmiotu zamówienia,
2) innych uzasadnionych przyczyn pod warunkiem, że zaszły okoliczności, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2. Jeżeli Zamawiający uzna, że zaistniałe okoliczności nie stanowią podstawy do zmiany umowy,
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.
3. Zmiana niniejszej umowy winna nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 12
ROSZCZENIA I SPORY
Strony postanawiają, że wszelkie spory powstałe na tle niniejszej Umowy będą rozstrzygane
w sposób polubowny, a w razie braku możliwości ich rozwiązania w ww. sposób, poddane
rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
§ 13
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się w szczególności przepisy:
1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.
1986 z późn. zm.);
2) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.);
3) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2018 r. poz.
1191 z późn. zm.)
2. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jedną dla Wykonawcy, trzy dla
Zamawiającego.
Załączniki:
1) Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy z dnia ..........................................
2) Załącznik nr 2 – Wzór protokołu odbioru
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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