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Radny Miasta Gdyni

Dot.: funkcjonowania systemu roweru publicznego MEVO w Gdyni.
W odpowiedzinaPana iinterpelacjg zdnia}s.l2.20l8 r. informujg,2ezrarnienia Gminy Miasta
Gdyni osob4 odpowierlzialn4 za projekt systemu roweru metropolitalnego jest Prezydent
Miasta Gdyni lub zastgpuj Ecy go wiceprezydenci na spotkaniach Zarz4du Stowarzyszenia
Obszar Metropolitalny Gdarisk Gdynia Sopot (OMGGS), gdzie podejmowane s4 wszelkie
kluczowe decyzje ws. systemu.
Informacje na temat prcrjektu Prezydent czerpie od os6b nabiezqco wsp6lpracuj4cych z biurem
OMGGS. W zakresie technicznym (przygotowanie i przekazanie terenu pod stacje, nadz6t nad
realizacj1 umowy w (idyni, kontakt w tym zakresie z wykonawcq, zglaszanie uwag do
rozwijanych obecnie - strony ww'w, aplikacji na smartfony, roweru) osobami do kontaktu s4:
Rafal Studziriski oraz lakub Furkal z Samodzielnego Zespolu ds. Komunikacji Rowerowej
w Zarzqdzie Dr6g i Zieleni w Gdyni (tel. 58 76L 20 35). W zakresie kontroli nad rcalizaciE
porozumienia Gminy zl OMGGS, osobami do kontaktu s4: Magdalena Rozenek otaz Beata
Neumann zWydziaNul,rojekt6w Infrastrukturalnych Urzgdu Miasta Gdyni (tel. 58 668 84 36).
Osoby Ie, szczeg6lnie Pan Rafal Studziriski, czynrie uczestniczyly z nmienia Miasta przy
przygotowaniu umowy z firmqNB Tricity.
Op6Znienie w uruchomieniu systemu nie 1e2y po stronie Gminy Miasta Gdynia, a kontrola nad
realizacjqumowy nalei:y bezpoSrednio do OMGGS. Na tg chwilg wszystkie miejsca pod stacje
w Gdyni zostaLy prizekazane operatorowi. Obecnie trwaj4 analizy prawne dotyczqce
aneksowania umowy rtraz ewentualnego naliczenia kar. Fragment umowy dotycz1cy kat,
stanowi zal4czniknr 1 do niniejszej odpowiedzi.
W zalqczniku nr 2 odlnajdzie Pan petren vtykaz skladek przekazywanych ptzez Gminy do
OMGGS w celu realizacjiprojektu. Skladka z tytulu funkcjonowania systemu w Gdyni wynosi6
bgdzie maksymalnie 202 7 83,9 5 zl rocznie.
Regulamin systemu niie zostatr jeszcze zatwierdzony. Na tg chwilg projekt regulaminu nie
przewiduje kaucji dla arbonament6w dlugoterminowych (miesigcznych i rocznych).
Zup. PREZYDENTA MIASTA GDYNI

ZaNaczniki:

1.

2.

Fragment umowy pomigdzy OMGGS aNB
ZalEcznik finansovry do umowy pomigdzy OMGGS a 14 gminami realizujqcymi projekt
systemu roweru metropolitalnego.
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Zabezpieczenie

Strony zgodnie potlvierdzajq, 2e przed podpisaniem Umowy Wykonawca
wni6sl zabezpieczenie
nale2ytego wykonan ia Umowy w wysokodci ro%wartodciumowy.
Zamawiajqcy zwr6ci tO0% wartodci wniesionego zabezpieczenia, o kt5rym
mowa w ust, 1, w terminie
30 dni liczonych od dnia zakoriczenia umowy,

J.

Zamawiajqcy bqdzie upowainiony do pobrania czgdci lub catodci kwoty zabezpieczenia
w kazdym
przypadku, gdy Wykonawca zobowiqzany bqdzie do zaplaty
kar Umownych i/lub odszkodowa
n

4.

stosownego zabezpieczenia przez Wykonawcq upowa2nia Zamawiajqcego
zabezpieczenia, wedlug uznania Zamawiajqcego, na koszt Wykonawcy.

S

1'

Zamawiaj4cy zastrzega sobie prawo

do

uzyskania

tg - Kontrola

do

Przedmiotu Umowy.

2.

i/lub

pokrycia kosztow wynikajqcych z postanowieri niniejszej Umowy.
zabezpieczenie wnoszone w pieniqdzu wnosi sig na caty okres, na jaki
ma zostai wniesione, a w innej
formie na okres nie kr6tszy ni2 5 lat' wykonawca zobowiqzuje siq do przedfuzenia
zabezpieczenia lub
wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy obowiEzywania umowy.
Brak przedstawienia

przeprowadzenia kontroli prawidiowego wykonania

Kontrola, o kt6rej mo\/va w ust. r. obejmowai mo2e w szczeg6rnojci:
1) sprawdzanie sprawnoSci rower6w, stacji postoju, w tym czysto$ci;

2)

sprawdzanie realizacjiwarunk6w Umowy, dotyczqcych poprawnego
i zgodnego z wymaganiami
Umowy funkcjonowania SRM I

3)

sprawdzanie zasadnodci

i

sposobu zalatwiania skarg Klient6w na dziatania Wykonawcy

dotycz4ce zarzqd.,zania i eks ploatacj

4)

i

S

RM

;

sprawdzanie czasu reakcji na zapetnienie Stacji Postoju zgodnie z normami
wyznaczonymi w
SIWZ;

5) sprawdzanie czasu reakcji na zgtoszone zdarzenia zgodnie z normamiwyznaczonymiw
6) sprawdzanie liczby dostqpnych rower6w istojak6w rowerowych;
7) sprawdzanie prauridiowodci dziatania Centrum Kontaktu;
8) sprawdzanie pran'idtowojci dzialania systemu rozlicze6.
S

1"

19

-

SIWZ:

Kary Umowne

W przypadku stwierdz:enia uchybief w wykonywaniu Przedmiotu Umowy Zamawiajqcy
ma prawo do
naliczenia kar:

1) za ka2dy rower niesprawny dlu2ej ni2 t2 godzin, w przypadku Usterek lstotnych dla
funkcjonowania roweru - 50,00 (pigidziesiqt) ztotych za kaldq rozpoczqtq
godzing ponad

2)

ustalony w slWZ czas reakcjl, jednak nie wigcej ni2 600,00 (szediset)
zlotych lqcznie za dany
rower w 1 dniu oraz nie wigcej niz lqcznie 30,OOO (trzydziedci tysigcy)
ztotych za oany rower;
za kaidy rower w kt6rym nie usunigto przez dlu2ej ni2 48 godzin
Usterki Nieistotnej - 50,00 zt
(pieidziesiat ztotych) za ka2dq rozpoczEtq godzing ponad
ustalony w slWZ czas reakcji, jednak
nie wiqcei ni2 600 0o (szediset) zfotych iqcznie za dany rower w 1 dniu oraz
nie wiqcej ni2 t4cznie
30.000 (trzydzie6citysiqcy) zfotych za dany rower;
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za-GAy przyrc
Stacji Fostoju w danym dniu, wedtug stanu w przedziale czasowym migdzy 03:00 a 05:00) *
100,00 (sto) ztotych za ka2dy przypadek, jednak nie wigcej ni2 66.000 (sze5idziesiqt sze6i
tysigcy) zlotych tqcznie za dany dzien oraz nie wiqcej niz lqcznie 10"000.000 (dziesigi milion6w)
zlotych;

4)

zaka2dy rozpoczgty dzief Niefunkcjonowania SRM - 25% miesigcznego wynagrodzenia brutro,
jednak nie mniei ni2 100.000,00 (sto tysiecy) ztotych za jeden dzieri oraz nie wiqcej niz
10'000,000 (dzirlsigi milion6w) zlotych lqcznie. W przypadku naliczenia kary z tytulu
Niefunkcjonowania SRM, nie sq naliczane kary okreSlone w pkt 1-3 i od 5-Z;

5) za stwierdzonq podczas

6)

codziennej kontroli SRM liczbg sprawnych rower6w dostgpnych w SRM
(wedfug stanu ur przedziale czasowym miedzy O3:OO a 05:00) wyra2onych procentowo
w
stosunku do zam6wionej liczby rower6w w przedziale 5O-9O% - 3% mieslqcznego
wynagrodzenia brutto za ka2dy dziefi, jednak nie mniej ni2 1O.OO0 (dziesigi tysiqcy) zlotych oraz
nie wigcej niz tqcz:nie 10,000.000 (dziesigi milion6w)ztotych;
za stwierdzonq podczas codziennej kontroli systemu liczbg sprawnych rower6w dostqpnych w
SRM (wedtug stanu w przedziale czasowym migdzy 03:00 a 05:00) wyrazonych procentowo w

stosunku do zam6wionej liczby rower6w

w

przedziale 90-95%

- I,5% miesiqcznego

wynagrodzenia b:utto zaka2dy dziefi, jednak nie mniej niz 5.000 {piqi tysiqcy) ztotych oraz nie
wigcej niz 5.000.Ct00 (piei milion6w) ztotych;

7) za stwierdzonq p,odczas codziennej

kontroli systemu liczbg sprawnych rower6w dostqpnych w
SRM (wedtug stanu w przedziale czasowym migdzy O3:OO a 05:OO) wyra2onych procentowo w

stosunku

do

zerm6wionej liczby rower6w

w

przedziale 95-98%

- I%

miesiqcznego

wynagrodzenia brutto zaka|dy dzieri, jednak nie mniej ni2 3.000 (trzy tysiqce) z{otych oraz nie
wigcej niz 5.000.000 (piqi milion6w) ztotych;

B)

za ka2dq usterkg r:lementu Stacji Postoju nie usuniqtq w termini e przeznaczonym na czas reakcji,
50,00 zl (pigidziesiqt ztotych) zaka2dqrozpoczgtq godzing ponad ustalony w SIWZ czas reakcji,

jednak nie wiqcej niz 600,00 (sze(iset) zlotych iqcznie za dany element w L dniu oraz nie
wigcej
ni2 20.000 (dwad;lie6cia tysiqcy) zlotych za dany element;

9)

za dostgpnodi Strony Internetowej ni2szq ni2 99% liczonq w godzinach w skali miesiqca 2.000,00 dwa tysiqce) zfotych za kahdy miesiqc, jednak nie wigcej ni2 5O0.OOO (pieiset tysiqcy)
ziotych;

10) za dostqpno6i Aplikacji ni2szq ni2 99% liczonq w godzinach w skali miesiqca - 1O,OOO,0O (dziesiqi
tysigcy) zlotych zztka2dy miesiqc, jednak nie wigcej ni2 500.000 (pigiset tysiqcy) ztotych;
77) za dziaianie Centrum Kontaktu niezgodne z normami wyznaczonymi w SIWZ - 500,00 (pieiset)
ztotych za ka2dy stwierdzony przypadek;

t2)

za ka2dy przypadr:k wadliwego lub niedzialajqcego oproBramowania / kont serwisowych, w rym
brak dostgpu do vuymaganych funkcji bqdqcych w gestii Zamawiajqcego z przyczvn zale2nych od

wykonawcy - 10.000,00 (dziesigi tysigcy) ztotych zaka2dy przypadek;
L3) za wykorzystywanie w SRM element6w nie spetniaj4cych wymog6w okreSlonych w Umowie lub
SIWZ - 500,00 (pieiset) zlotych za ka2dy stwierdzony przypadek, przy czym kara jest naliczana
odrgbnie za ka2dtt dzieri w kt6rym stwierdzono takq sytuacjq. tqczna kara dotyczqca jednego
przypadku nie mo:ie przekroczyi 5,000,00 (piei tysiecy) ztotych;
t4) zaka2dy przypadek stwierdzenia elementu SRM, kt6ry jest brudny, oklejony, czy wykorzystany
dla cel6w reklamy bez pisemne j zgody lub wbrew zgodzie Zamawiajqcego - 1OO,0O (sto) ztotych
za Ra2dy stwierdzrlny przypadek, przy czym kara jest naliczana odrgbnie zaka2dy dzieri w kt6rym
stwierdzono takq sytuacjq, tqczna kara dotyczqca jednego przypadku nie mo2e przekroczyt
co
5,000,00 (pigi tysiqcy) zlotych;
I
75) za brak uruchomir:nia Etapu I w terminie oznaczonym w Umowie, za kaidy kolejny rozpoczgty
;
miesiEc - 300.000,00 (trzysta tysigcy) zlotych, jednak nie wigcej ni2 9OO.00O (dziewigiset
Regionalny Program operacyjny wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-zo2o
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wskazana w pkt,1,

t6\

za brak uruchornienia Etapu ll w terminie oznaczonym w Umowie, zaka2dy
kolejny rozpoczQty
miesi4c zaczynqiac 300'O0O,O0 (trzysta tysigcy) zfotych, jednak nie wigcej
niz 900,000,00

-

(dziewigiset tysiecy) ztotych, W przypadku braku uruchomienia
Zamawiajacemu nie jest nalezna

kara wskazana w pkt 4.

L7) za brak przesiania raport6w, o kt6rych mowa w slwz i w 11 w kwocie
S
5Oo,OO (pieiset) zlotych
za ka2dy dzief op62nienia w zakresie przesfania danego raportu, jednak
nie wiqcej ni2 5O.OOO
(pigidziesiqt tysir;cy) zlotych w zakresie danego raporuu;
18)

za brak wykonania integracji z SPo opisanej

w

SIWZ

w

terminie wskazanym przez

Zamawiaj4cego vv wysokoSci 1..000 (tysiqc) ziotych zaka2dy dzieri op6znienia, jednak
nie wiqcej
ni2 1.000.000 (jeden milion) ztotych;

19) w pozostalych przypadkach * 1% miesiecznego wynagrodzenia brutto,
zaka2dy inny niz opisany
w pkt 1) - 18) stwierdzony przypadek niewykonania lub nienale2ytego wyt<onania przedmiotu
[Jmowy, jednak nie mniej ni2 1OO (sto) zlotych oraz nie wiqcej niz
1,oOO.00o (jeden milion)
zfotych l4cznie.
20) w przYpadku oddelegowania do wykonywania czynnoiciwskazanych
w ust. 10

2'

3'

S 3 umowy os6b
niezatrudnionych na podstawie umowy, o kt6rej mowa tymze ust. Wykonawca
zaplaci karg
umownQ w u4rsoko5ci 2 500,00 zt (stownie; dwa tysi4ce pigiset 0O/1OO)
za ka2de takie
naruszenie (kara mo2e byi nakf adana wielokrotnie i dotyczyi tej samej osoby, je2eli
ZamawiajEcy
podczas danej kontrolistwierdzi,2e nie jest ona zatrudniona
na umowe o praca),
Za odstqpienie od UmowY z przYczynzale2nych od Wykonawcy, Wykonawca
zobowiqzany bgdzie do
zaplaty na rzecz Zamawiaj4cego kary Umownej w wysokofci 20% wartodci brutto
Umowy (to jest
tqcznego wynagrodzenia Wykonawcy wynikajEcego z Umowy). Zaptatakary
Umownej z powyiszego
tytulu nie zwalnia V/ykonawcy z obowiqzku zaplaty kar Umownych i odszkodowaf
nale2nych
Zamawiajqcemu z inn,/ch tytul6w okre6lonych w Umowie,

Wykonawcy przysfuguje prawo wniesienia uwag / wyjaSnieri do poszczegdlnych przypadk6w
naliczenia kary w terirninie 7 dni od daty otrzymania informacji o naliczeniu przezZamawiajqcego
kary.

4'

Zamawiajqcy zastrze5la sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajqcego
na zasadach
o96lnych kodeksu cywilnego, przenoszacego wysokoS(, zastrze2onych kar umownych. prawo
do
naliczenia kary na jednej podstawie nie wyklucza mozliwoici naliczenia kary
zinnych podstaw, o ile
jedno zdarzenie wypel'nia wigcej ni2 jedno naruszenie
Umowy (chyba, ze w Umowie wprost wskazano
inaczej).

5'

Niezale2nie od przycz:yn, jakie zgodnie z przepisami prawa uzasadniaj4
mo2liwofi odstqpienia oo
Umowy lub jej rozwiq;;ania, Zamawiajqcy uprawniony bqdzie do odstqpienia od
Umowy w przypadku

gdy:

1)

2)

Wykonawca, bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiajqcego, zatrudni podwykonawc6w
przy
realizacji Przedmiotu Umowy. Prawo do odstqpienia mo2e zosta(zrealizowane
g0
w terminie
dni
od dni a powziqcia wiedzy przez Tamawiajqcego o przed m iotowej
sytuacj i;
Wykonawca, bez uzasadnionego powodu, wstrzyma wykonywanie przedmiotu
Umowy i nie
podejmie wykonylvania Przedmiotu Umowy w terminie 14
dni po otrzymaniu od Zamawiajqcego
pisemnego 2qdania dotyczqcego kontynuowania wykonywania przedrniotu
Umowy. prawo do
odst4pienia moie zostai zrealizowane w terminie 90 dni od dnia uplywu
14- dniowego terminu

wyznaczone go przez Zam awiajqcego;

3) co najmniej trzydziestokrotnie stwierdzona

podczas codziennej kontroli systemu liczba
sprawnych rower6w dostqpnych w systemie osiqgnie przedzial 5o-go%
w stosunku do
zam6wionej liczby rower6w, Prawo do odstEpienia moze zostai zrealizowane
w terminie 90 dni
od dnia zaistnienia trzydziestej oraz kazdej kolejnej sytuacji opisanejw
zdaniu poprzednim

i
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naJmnieJ

sprawnych rower6w dostqpnych w systemie osiqgnie przedzial O-5O% w stosunku do
zam6wionej liczLry rower6w. Prawo do odstqpienia mo2e zostai zrealizowane w termlnle
90 dni
od dnia zaistnien ia dwudziestej oraz ka2dej kolejnej sytuacji opisanej w zdaniu poprzednim;
s)

Wykonawca nie uruchomi Etapu lw terminie 5 miesigcy od dnia zawarcia Umowy. prawo do
odstEpienia mo2r: zostai zrealizowane w terminie 180 dni od dnia, w kt6rym Etap I mia{ byi
wykonany;

6)

Wykonawca nie uruchomi Etapu ll do dnia t marca 2O!9 roku. Prawo do odstqpienia mo2e zostai
zrealizowane w terminie 180 dni od dnia, w kt6rym Etap ll mial byi wykonany.
5

1.

20

-

Cesja wierzytelno6ci

Przeniesienie przez Wykonawcq

na rzecz innego podmiotu jakichkolwiek wierzytelno6ci
przyslugujqcych Wyk:onawcy wobec Zamawiajqcego (cesja) wymaga uzyskania
uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiajqcegcl, pod rygorem n iewa2no$ci.

2 Wytqcza siq prawo VVykonawcy

Zamawiaj4cego wynikaj4cych

do dokonywania potr4cania jakichkolwiek wierzytelno6ci wobec
z niniejszej Umowy z wierzytelno$ciami przyslugujEcymi

Zamawi ajqce mu wobr:c Wyko n awcy,

I 21 - Osoby odpowiedzialne za realizacjg

Umowy

L.

Osobami odpowiedziarlnymi za realizacjq Umowy sq:
ze strony Zamawiajqcego: Michal Glaser
tel. 695 790

460

email; michal.glaser@metropoliagdansk.pl

ze strony Wykonawcy: Marcin Tereszczuk

tel. 606 966

803

email: m.tereszczuk@nextbike.pl

522 - Zmiany Urnowy
Zamawiajqcy dopuszcza mo2liwoSi zmian postanowieri Umowy w:

a/

sytuacjach, nrajqcych charakter zmian nieistotnych,

tj, takich kt6re, gdyby by{y czqdciq
pierwotnego postqpowania o udzielenie zam6wienia publicznego, nie umo2liwityby
dopuszczenia innych kandydat6w niz ci, ktorzy zostali pienr,lotnie zakwalifikowani, nie
zmieniajq r6urnowagi ekonomicznej Umowy w sprawie zam6wienia publicznego na korzy5i
Wykonawcy tv spos6b nieprzewidziany w pierwotnej umowie oraz nie rozszerzajqznacznie
zakresu Umolvy w sprawie zam6wied publicznych;

b/

zakresie terrnin6w realizacji przedmiotu Umowy, gdy pozyskanie wszelkich opinii i
uzgodnieri od Zamawiajapego, uzytkownik6w i wtascicieli infrastruktury techn icznej oraz
innych podnriot6w, wydtuzy siq ponad okres 2 tygodni, liczony od daty ztozenia
dokumentacji niezbednej do wydania opinii lub uzgodnienia, do czasu wydania opinii lub
uzgodnienia dokumentacji.

Tmiany trefci Umowy wymagajq formy pisemnej w formie aneksu do niniejszej Umowy pod rygorem
niewa2no(ci, za wyjqtl,:iem zmiany os6b wskazanych w S 21.
N
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