
DZIAŁ III SIWZ

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN.:

„ZORGANIZOWANIE, ZARZĄDZANIE I EKSPLOATACJA SYSTEMU PŁOCKIEGO ROWERU MIEJSKIEGO”

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi polegającej na umożliwieniu pobrania i zwrotu 
roweru udostępnionego w dowolnej, stacji publicznego systemu Płockiego Roweru Miejskiego (PRM) za opłatą wg 
taryfy opłat maksymalnych ustalonej przez Zamawiającego, prowadzonej w sposób ciągły przez całą dobę we wszystkie  
dni tygodnia w okresach funkcjonowania systemu (tzw. sezonu rowerowego), tj. od dnia uruchomienia systemu PRM 
do 30 listopada 2018 r., od 1 kwietnia do 30 listopada 2019 r. i od 1 kwietnia do 30 listopada 2020 r. , obejmującej 
zorganizowanie, bieżące zarządzanie i eksploatację rowerów, pobieranie opłat za korzystanie z roweru miejskiego oraz 
utrzymanie  i  obsługę  wszystkich  urządzeń  związanych  z  funkcjonowaniem  systemu  PRM,  raportowanie  działania 
systemu i realizacji umowy.

System  PRM  będzie  składał  się  z  250  rowerów,  25  stacji  rowerowych,  25  terminali  z  panelem  sterującym  i 
informacyjnym,  375  stojaków  rowerowych  (średnio  15  stojaków  na  stację)  oraz  innych  niezbędnych  rozwiązań 
organizacyjnych i rzeczowych. 

I. OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Wykonawca w ramach Przedmiotu Zamówienia:  
 1.1. Wykona i uzgodni z Zamawiającym projekt: rowerów, oznakowania i wyposażenia stacji rowerowych i ich  

lokalizację, oraz dedykowanej strony internetowej służącej do prowadzenia obsługi systemu PRM i aplikacji 
na urządzenia mobilne (m.in. tablety, smartfony).

 1.2. Uzyska na własny koszt  i  ryzyko wszelkich niezbędnych oświadczeń,  opinii,  zgód,  pozwoleń oraz dokona 
wszelkich  niezbędnych  uzgodnień  związanych  z  wprowadzeniem  PRM  m.in.  uzgodnień  z  Miejskim 
Konserwatorem Zabytków w przypadku stacji znajdujących się w strefie zabytkowej z wyłączeniem prawa do 
nieodpłatnego korzystania z terenów udostępnionych przez Zamawiającego pod lokalizację stacji PRM.

 1.3. Wykona dokumenty określające  prawa i  obowiązki  klientów systemu PRM, a  w szczególności  regulamin  
korzystania z systemu, który zostanie przedstawiony Zamawiającemu do akceptacji.

 1.4. Wykona i zamontuje stacje rowerowe PRM.
 1.5. Dostarczy flotę rowerów.
 1.6. Dokona  rozruchu  testowego  systemu  PRM,  celem  sprawdzenia  kompletności  i  prawidłowości  działania 

systemu PRM.
 1.7. Przeszkoli  wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie użytkowania urządzeń systemu PRM oraz  

kontroli i pozyskiwania danych z systemu informatycznego.
 1.8. Udostępni  niezbędne  oprogramowanie  do  kontroli  działania  systemu  oraz  do  bieżącej  kontroli  liczby 

rowerów wypożyczonych.
 1.9. Uruchomi i będzie eksploatował system PRM.
 1.10. Będzie  utrzymywał  system  informatyczny  do  obsługi  systemu  PRM  oraz  dostarczy  nieodpłatną  dla 

użytkowników aplikację mobilną działającą w systemach Android, iOS oraz Windows Phone.
 1.11. Wdroży taryfę poboru opłat ustaloną i uzgodnioną z Zamawiającym.
 1.12. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji – opis w rozdz. IV. do Działu III SIWZ.

Wszystkie elementy systemu, w tym rowery, stacje rowerowe i stojaki dla rowerów, terminale stacji rowerowych  
oraz  inne  urządzenia,  stanowią  własność  Wykonawcy.  W  pierwszym  roku  eksploatacji  wszystkie  urządzenia  
systemu będą fabrycznie nowe.
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II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Wytyczne dotyczące poboru opłat w systemie PRM – Płocki Rower Miejski.  
 1.1. Opłaty wnoszone przez klientów za korzystanie z roweru będą pobierane przez Wykonawcę według taryfy  

przyjętej  przez  Wykonawcę,  ustalonej  na  postawie  stawek  maksymalnych  ustanowionych  przez 
Zamawiającego. Pobrane opłaty stanowią przychód Wykonawcy.

 1.2. Klienci systemu PRM będą posiadać prawo do bezpłatnego korzystania z roweru przez pierwsze 20 minut.
 1.3. Czas korzystania z roweru systemu PRM jest liczony od chwili pobrania roweru ze stacji rowerowej do chwili  

zwrotu na dowolną stację rowerową.
 1.4. Kolejne przedziały czasowe korzystania z systemu PRM za opłatą należy stosować następująco:

 a) od 21 do 60 minuty (pierwsza godzina),
 b) 61-120 minuta (druga godzina),
 c) 121-180 minuta (trzecia godzina),
 d) powyżej 181 minuty okresem rozliczeniowym będą kolejne przedziały 60-minutowe (czwarta godzina i  

następne).
Od 61 minuty opłaty za wynajem roweru będą naliczane progresywnie z dokładnością do jednej minuty na 
podstawie różnicy czasu pomiędzy wypożyczeniem i zwrotem roweru.

 1.5. Wykonawca wprowadzi stosowanie innych przedziałów czasowych niż w powyższym punkcie dotyczących 
wynajmu  rowerów  na  dłuższy  okres  np.  abonamenty  dobowe,  miesięczne,  sezonowe.  Propozycje  
abonamentów każdorazowo wymagają zatwierdzenia przez Zamawiającego.

 1.6. Wykonawca zapewni możliwość zatrzymania okresu naliczania opłat lub zwrotu opłaty za pobranie roweru z 
powodu  awarii  oraz  możliwość  awaryjnego  zwrotu  roweru  w  przypadku  awarii  stacji.  Klient  nie  może 
ponosić kosztów wynikających z wadliwie działającego systemu.

 1.7. Za korzystanie z rowerów niezgodnie z regulaminem, w tym np.: zniszczenie, kradzież, niezwrócenie roweru  
po określonym maksymalnym czasie wynajmu Wykonawca ma prawo ustalić inne opłaty, które muszą być 
zatwierdzone przez Zamawiającego.

 2. Charakterystyka ogólna systemu PRM – Płocki Rower Miejski  
 2.1. PRM -  Płocki Rower Miejski to system korzystania z rowerów publicznych, w skład którego wchodzi 25 stacji  

rowerowych o średniej liczbie 15 stojaków rowerowych i 10 rowerów na stację. Każda stacja wyposażona  
będzie  w  terminal  z  panelem  sterującym  i  informacyjnym.  Terminal  umożliwi  wypożyczanie  rowerów. 
Wykonawca  może  zaproponować  inny  sposób  wypożyczenia  rowerów,  bez  konieczności  korzystania  z 
terminala, co jednak nie zwalnia z obowiązku wyposażenia każdej stacji w terminal.

 2.2. Wykonawca samodzielnie określi ilość rowerów rezerwowych, gwarantującą stałą eksploatację 250 rowerów.
 2.3. System PRM przewiduje się do uruchomienia w jednym etapie w terminie w terminie do 10 tygodni od dnia 

podpisania umowy (zgodnie z ofertą).
 2.4. System  umożliwi  pobranie  i  zwrot  roweru  przez  całą  dobę  we  wszystkie  dni  tygodnia  w  okresie  

funkcjonowania PRM,
 2.5. Warunkiem korzystania  z  roweru będzie  zawarcie  umowy z  Wykonawcą w czasie  rejestracji  w systemie 

informatycznym,  rejestracja  indywidualnego  konta  klienta  i  zasilenie  tego  konta  minimalną  kwotą 
inicjacyjną. Niewykorzystane środki zgromadzone na indywidualnym koncie Wykonawca zwróci klientowi w 
przypadku rozwiązania umowy pomiędzy Wykonawcą a klientem systemu. Warunki  zostaną określone w 
Regulaminie  korzystania  z  PRM  (dalej  zwanym  Regulaminem)  opracowanym  przez  Wykonawcę  i 
zatwierdzonym przez Zamawiającego.

 2.6. Wykonawca zapewni możliwość rejestracji w systemie poprzez:
 a) portal internetowy,
 b) Biuro Obsługi Klienta – poprzez kontakt telefoniczny  z pracownikiem BOK,
 c) funkcję na terminalu na każdej stacji rowerowej.

 2.7. Wykonawca umożliwi korzystanie z systemu przez młodzież do 18. roku życia na warunkach określonych w 
Regulaminie systemu.

 2.8. Identyfikacja klienta w systemie PRM odbywać się będzie przy terminalu, na stronie internetowej lub w 
aplikacji mobilnej za pomocą numeru telefonu komórkowego klienta i kodu PIN.
Dopuszczalnym jest przyjęcie rozwiązania, w którym klient może zrezygnować ze stosowania kodu PIN. 

 2.9. Wykonawca zapewni klientom systemu możliwość dokonywania wpłat na konto użytkownika związanych z 
pobraniem roweru i  określi  sposób ich realizacji  w regulaminie systemu. Klient może dokonać płatności  
przelewem, kartami kredytowymi i płatniczymi.
Wykonawca może zaproponować dodatkowe, inne sposoby wnoszenia opłat.
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 2.10. Jeżeli  Wykonawca świadczy usługę roweru miejskiego w innych miastach,  wówczas rejestracja klienta w 
systemie PRM powinna zapewnić dostęp do pozostałych systemów obsługiwanych przez Wykonawcę,

 2.11. Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt uruchomi Biuro Obsługi Klienta z systemem informacji  
elektronicznej (strona www, poczta elektroniczna) i telefonicznej (Call Center). 

 2.12. Wykonawca  przygotuje  i  przedstawi  Zamawiającemu  do  uzgodnienia  projekt  Regulaminu  systemu  nie 
później  niż  30  dni  po  podpisaniu  umowy.  Regulamin  uzgodniony  i  zatwierdzony  przez  Zamawiającego 
Wykonawca poda  do publicznej  wiadomości  na stronie  internetowej  PRM nie  później  niż  14  dni  przed  
uruchomieniem systemu PRM.

 2.13. Wykonawca  przygotuje  projekt  umowy  zawieranej  z  klientami  o  korzystanie  z  systemu  i  przedstawi 
Zamawiającemu do uzgodnienia nie później niż 30 dni po podpisaniu umowy. Umowę, uzgodnioną przez 
Zamawiającego, Wykonawca poda do publicznej wiadomości na stronie internetowej PRM nie później niż 
14 dni przed uruchomieniem systemu PRM.

 2.14. Wykonawca przeprowadzi akcję informacyjno-instruktażową mającą na celu ułatwić korzystanie z systemu 
PRM poprzez:
 a) przygotowanie  i  kolportaż  materiałów  informacyjnych:  ulotki  (format  A5,  dwustronna,  w  pełnym 

kolorze, zawierająca m.in. informacje: w jaki sposób dokonać rejestracji w systemie, jak wypożyczyć  
rower,  jak  zwrócić  rower,  numer  kontaktowy  do  Biura  Obsługi  Klienta,  adres  strony  internetowej 
systemu) w ilości 2500 sztuk oraz grafiki na stronę internetową,

 b) zapewnienie minimum 3 publikacji w lokalnych mediach,
 c) umieszczenie  wraz  ze  startem  systemu  po  jednej  osobie  przy  12  stacjach  wskazanych  przez 

Zamawiającego  przez  kolejne  2  dni  oraz  przez  2  dni  pierwszego  weekendu  (sobota  i  niedziela)  
następującego po otwarciu po minimum 6 godzin każdego dnia, które będą udzielały informacji  na 
temat systemu PRM.

Projekty ulotek i treści publikacji wymagają uzgodnienia i zatwierdzenia przez Zamawiającego.
 2.15. Wykonawca będzie Administratorem danych osobowych użytkowników PRM i zapewni właściwą ich ochronę 

zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 2.16. Wykonawca będzie przyjmował zgłoszenia o usterkach oraz zapewni ich niezwłoczne usunięcie. W przypadku 

usterek rowerów Wykonawca wymieni uszkodzone rowery na sprawne rezerwowe i natychmiast przystąpi 
do naprawy uszkodzonych rowerów. 

 2.17. Wykonawca zapewni  czystość  rowerów i  stacji  rowerowych.  Wykonawca zobowiązany  jest  do  usuwania 
wszelkich napisów, graffiti, naklejek, wlepek oraz nielegalnych reklam i ogłoszeń z rowerów oraz wszystkich 
elementów stacji rowerowych.

 2.18. Wykonawca będzie monitorował liczbę rowerów na poszczególnych stacjach rowerowych. W razie potrzeby 
Wykonawca przewiezie rowery ze stacji,  na których nastąpiła akumulacja rowerów, na stacje, na których 
występuje deficyt rowerów.

 2.19. Raz na dobę (w godzinach nocnych pomiędzy 22:00 a 06:00) Wykonawca dokona redystrybucji rowerów 
zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym.

 2.20. Zamawiający dopuszcza możliwość rozbudowy systemu o dodatkowe stacje tzw. Stacje Patronackie – stacje  
rowerowe finansowane przez podmioty zewnętrzne. Każdorazowa rozbudowa systemu o Stacje Patronackie 
wymaga  zatwierdzenia  i  zgody  Zamawiającego.  W  przypadku  uruchomienia  stacji  patronackich  liczba 
rowerów musi ulec zwiększeniu o minimum 7 rowerów oraz 10 miejsc postojowych na każdą dodatkową 
stację.  Dodatkowe  stacje  rowerowe  i  rowery  muszą  być  kompatybilne  z  funkcjonującym  systemem. 
Wszystkie urządzenia systemu wchodzące w zakres rozbudowy będą fabrycznie nowe.

 2.21. Zamawiający  dopuszcza  możliwość  rozbudowy  systemu  przez  Wykonawcę,  bez  możliwości  żądania 
dodatkowego  wynagrodzenia  od  Zamawiającego,  pod  warunkiem  uzyskania  zgody  Zamawiającego. 
W przypadku uruchomienia dodatkowych stacji na koszt Wykonawcy liczba rowerów musi ulec zwiększeniu o 
minimum 7 rowerów oraz 10 miejsc postojowych na każdą dodatkową stację. Dodatkowe stacje rowerowe i  
rowery muszą być kompatybilne z funkcjonującym systemem. Wszystkie urządzenia systemu wchodzące w 
zakres rozbudowy będą fabrycznie nowe.

 2.22. Oznakowanie stacji  i  rowerów powinno być zgodne z zatwierdzonym wzorem przez Zamawiającego, a w 
przypadku  realizacji  „Stacji  patronackich”  dodatkowe  oznakowanie  stacji  i  rowerów  wymaga  zgody 
i zatwierdzenia przez Zamawiającego projektów graficznych.

 2.23. Zamawiający w celu zapewnienia wysokiej jakości utrzymania stanu technicznego rowerów dokona, przed  
rozpoczęciem  pierwszego,  drugiego  i  trzeciego  sezonu,  odbioru  technicznego  rowerów,  w  szczególności  
zbada  sprawność  działania  elementów  roweru,  tj.  przerzutek  (moduł  sterujący,  linka,  piasta  tylna),  
mechanizmów napędowych (piasta przednia, piasta tylna, korby, łańcuch), hamulców, stanu opon, obręczy 
kół,  oświetlenia  i  innych.  Kontrola  będzie  prowadzona  przez  pracowników  Zamawiającego  w  Płocku. 
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Wykonawca umożliwi przeprowadzenie operacji  pozwalającej na potwierdzenie przygotowania wszystkich 
rowerów przynajmniej na 10 dni przed rozpoczęciem kolejnego sezonu.
Egzemplarze  co  do  których  zakwestionowana  zostanie  ich  sprawność,  Wykonawca  ponownie  udostępni 
Zamawiającemu  do  kontroli  w dodatkowym  terminie,  jednak  nie  później  niż  5  dni  przed  rozpoczęciem 
sezonu rowerowego. Komplet rowerów (rowery eksploatacyjne i zapasowe) musi być uznany za gotowy do 
uruchomienia najpóźniej 2 dni przed rozpoczęciem sezonu.
Zespół  kontrolujący  dokonujący odbiorów potwierdzi  protokolarnie  wykonanie  zaplanowanych czynności  
kontrolnych.

 3. Wymagania dotyczące rowerów.  
 3.1. Rowery  muszą spełniać  wymogi  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  31  grudnia  2002  roku w 

sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 roku 
poz. 2022 z póź. zm.) i być wyposażone zgodnie z poniższą specyfikacją:
 a) koła o średnicy 26-28 cali;
 b) opony -  antyprzebiciowe, z paskiem odblaskowym na zewnętrznych bocznych ściankach opony lub 

zamiennie  rower zostanie wyposażony w odblaski boczne  w kolorze pomarańczowym montowane na 
szprychach koła;

 c) rama –  o dużej wytrzymałości, unisex (z niskim przekrokiem),dopuszcza się montaż reklamy w postaci 
dwustronnej płaszczyzny umiejscowionej na ramie roweru;

 d) błotniki – przedni i tylny z wytrzymałego tworzywa sztucznego lub metalu o odpowiedniej trwałości, w  
roli osłony szprych tylnego koła dopuszcza się wypełnienie tylnej części ramy elementem mogącym 
stanowić również nośnik reklamy i informacji;

 e) hamulce – przedni i tylny. Dopuszczalne typy hamulców to bębnowe, rolkowe, zaciskowe lub torpedo;
 f) piasta przednia - piasta-dynamo z dopuszczalnym hamulcem;
 g) piasta tylna - co najmniej trzybiegowa z dopuszczalnym hamulcem;
 h) widelec - sztywny, stalowy;
 i) kierownica -  o podwyższonym wzniosie,  zalecana wysokość umożliwiająca jazdę bez pochylenia do 

przodu;
 j) wspornik kierownicy - pogrubiony, stalowy lub aluminiowy;
 k) przeniesienie napędu - łańcuch  lub wał kardana;
 l) dzwonek;

 m) miejsce  umożliwiające  stabilny  przewóz  niewielkiego bagażu  o  masie  minimum 5  kg  np.  kosz  na 
kierownicy lub inne rozwiązanie;

 n) nóżka;
 o) osłona łańcucha uniemożliwiająca wkręcenie się elementów ubioru w elementy napędowe;
 p) oświetlenie – automatyczne: lampa tylna barwy czerwonej ze zintegrowanym światłem odblaskowym; 

lampa przednia barwy białej  ze zintegrowanym światłem odblaskowym;
 q) siodełko -  poszycie  z  tworzywa sztucznego z  pianki  lub materiałów równoważnych,  stelaż  stalowy,  

regulowana  wysokość  z  blokadą  uniemożliwiającą  wyjęcie  siodełka.  Siodełko  będzie  wykonane  z  
materiału nienasiąkającego wodą. Dopuszcza się amortyzację siodełka.

 r) szybkozacisk wspornika siodła;
 s) indywidualne  zapięcie  rowerowe  z  zamkiem  szyfrowym  lub  elektrycznym  umożliwiającym 

pozostawienie  roweru  w  innym  miejscu  niż  stacja  wypożyczenia  rowerów  w  okresie  pomiędzy 
wypożyczeniem i zwrotem roweru. Zapięcie powinno móc być wykorzystane tylko przez osobę, która 
wypożyczyła rower w danym momencie;

 t) indywidualne  zapięcie  rowerowe  powinno  umożliwić  zwrot  roweru  w  przypadku  braku  wolnego 
miejsca na stojaku stacji rowerowej;

 u) na rowerze należy umieścić oznakowanie z numerem roweru oraz telefonicznym numerem awaryjnym 
- danymi kontaktowymi do Biura Obsługi Klienta;

 3.2. Wszelkie  elementy  z  jakich  wykonany  będzie  rower  powinny  być  trwałe  i  odporne  na  eksploatację,  
niszczenie oraz warunki atmosferyczne.

 3.3. Dopuszcza  się  umieszczenie  na  rowerze  urządzeń  regulujących  i  umożliwiających  bezpośredni  proces  
wypożyczenia i zwrotu rowerów PRM.
Uwaga: Zamawiający zwraca uwagę, że w przypadku zastosowania rozwiązania umieszczenia na rowerach 
urządzeń  regulujących  i  umożliwiających  proces  wypożyczeń  i  zwrotu  rowerów  PRM  Zamawiający 
pozostawia wymóg wyposażenia systemu w stacje rowerowe i terminale.

 3.4. Dopuszcza się umieszczenie na rowerze elektrozamka spełniającego analogiczną funkcję, jak w przypadku 
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jego zamontowania w stojakach rowerowych. W takim przypadku nie jest konieczne wyposażenie stojaków 
w elektrozamek.

 3.5. Dopuszcza  się  możliwość  montażu  na  rowerach  elementów  reklam  w  miejscach  nie  utrudniających 
użytkowanie roweru.

 3.6. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do zaprezentowania Zamawiającemu wzorcowego 
pod względem budowy i wyposażenia roweru, który będzie używany w systemie, a następnie ostateczną 
wersję  użytkową  co  do  budowy,  wyposażenia  i  kolorystyki,  w  terminie  najpóźniej  30  dni  przed  datą  
rozpoczęcia świadczenia usługi w celu ostatecznej akceptacji roweru.

 3.7. Kolorystykę i sposób oznaczenia roweru opracuje Wykonawca i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji w  
terminie do 30 dni od daty podpisania umowy.

 4. Wymagania dotyczące stacji rowerowych.  
 4.1. Stacje  rowerowe należy  wykonać  w sposób umożliwiający  samodzielne wypożyczanie  rowerów oraz  ich  

zwrot przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia w okresach funkcjonowania systemu.
 4.2. Lokalizacja stacji nie może stwarzać niebezpieczeństwa dla ruchu pieszego i zmotoryzowanego.
 4.3. Każdą stację należy wyposażyć w minimum jeden terminal umożliwiający wypożyczenie i zwrot roweru i w 

średnio 15 sztuk stojaków na rowery.
 4.4. Rozmieszczenie stojaków powinno umożliwić wygodne wypożyczenie i zwrot rowerów.
 4.5. Elementy stacji nie mogą być zasilane kablową siecią energetyczną. Zasilanie należy zrealizować za pomocą 

akumulatorów i baterii słonecznych.
 4.6. Elementy  stacji  muszą  zostać  umieszczone  w  sposób  widoczny  i  umożliwiający  bezpieczne  użycie  przez  

użytkowników.
 4.7. Stacja  rowerowa  nie  może  być  trwale  związana  z  gruntem  (w  rozumieniu  Ustawy  Prawo  Budowlane),  

jednakże wymaga się aby była przymocowana do podłoża w sposób uniemożliwiający jej demontaż poprzez  
użytkowanie zwykłe.

 4.8. Stacja rowerowa nie powinna wymagać podłączenia żadnych mediów zewnętrznych.
 4.9. Wszystkie  materiały  i  konstrukcje  użyte  przez  Wykonawcę  muszą  odpowiadać  wymogom  wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania na terenie Unii Europejskiej.
 4.10. Wszelkie  informacje  dotyczące  systemu  należy  przedstawić  minimum  w  dwóch  językach:  polskim  i  

angielskim.
 4.11. Wszystkie elementy stacji muszą być odporne na: korozję, czynniki środowiska miejskiego, akty wandalizmu.
 4.12. Każda  stacja  rowerowa  musi  być  wyposażona  w  regulamin  z  mapą  z  zaznaczeniem  wszystkich  stacji  

rowerowych, wyróżnieniem lokalizacji danej stacji oraz posiadać numer i nazwę Płocki Rower Miejski (razem 
z  logo  PRM).  W  przypadku  utworzenia  dodatkowych  stacji  Wykonawca  wprowadzić  aktualizację 
umieszczonych danych.

 4.13. Stacja rowerowa ma być charakterystyczna dla Miasta Płocka poprzez umieszczenie elementów graficznych  
występujących na terminalu, rowerach, stojakach, stronie internetowej i innych miejscach uzgodnionych z  
Zamawiającym  w  kolorystyce  odpowiadającej  barwom  herbu  Miasta  Płocka  oraz logo  Zamawiającego 
(ostateczne kolory należy uzgodnić z Zamawiającym). Na stacji rowerowej przed logo Wykonawcy powinno 
znaleźć się logo Zamawiającego o wymiarach nie mniejszych niż logo Wykonawcy.

 4.14. Zamawiający  nie  dopuszcza  możliwości  umieszczenia  przez  Wykonawcę  reklam  na  terminalach  oraz  
stojakach rowerowych.

 4.15. Stojaki rowerowe:
 a) średnio  15  sztuk  na  jednej  stacji  rowerowej,  liczba  stojaków  zainstalowanych  na  poszczególnych 

stacjach  po  uzgodnieniu  z  Zamawiającym  może  być  zróżnicowana  zależnie  od  zapotrzebowania 
klientów na rowery,

 b) kształt musi umożliwić stabilne ustawienie roweru w pozycji pionowej,
 c) wyposażone w elektrozamek umożliwiający zapięcie/wypięcie roweru. Dopuszcza się umieszczenie na 

rowerze  elektrozamka  spełniającego  podobną  funkcję,  jak  w  przypadku  jego  zamontowania  w 
stojakach rowerowych. W takim przypadku nie jest konieczne wyposażenie stojaków w elektrozamek,

 d) zamontowane  w sposób  stabilny,  uniemożliwiający  demontaż  zarówno pojedynczego stojaka,  jak  i  
całego modułu przez osoby nieupoważnione,

 e) zalecane jest umieszczenie stojaków jako zintegrowanego systemu na wspólnej podstawie.

 5. Wymagania dotyczące Terminala.  
 5.1. Każda stacja zostanie wyposażona w terminal przeznaczony do pobrania i zwrotu rowerów, pobierania opłaty 

za korzystanie z roweru z zachowaniem następujących warunków dotyczących terminala:
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 a) zlokalizowany zawsze bezpośrednio przy stojakach,
 b) zaprojektowany i  wykonany jako jednolity, zwarty element, bez wystających części umożliwiających  

łatwe oderwanie (Zamawiający dopuszcza umieszczenie elementu wystającego wyłącznie w postaci 
panelu słonecznego),

 c) wyposażony  w  źródło  energii  typu  bateria  słoneczna  lub  akumulator;  w  przypadku  gdy  za  zgodą 
Zamawiającego,  Wykonawca będzie zamierzał  wykorzystywać terminal do świadczenia innych usług 
dodatkowych i  będzie  to  wymagało  doprowadzenia  zasilania  z  sieci  elektroenergetycznej,  wszelkie  
koszty z tym związane i procedury leżą po stronie Wykonawcy,

 d) wyposażony w funkcję rejestracji użytkownika w systemie,
 e) wymiary:  wysokość  max.  3,0  m,  przy  uwzględnieniu  baterii  słonecznej,  szerokość  max.  0,90  m, 

głębokość max. 0,70 m,
 f) zawierający elementy:

• logotyp  systemu  PRM,  numer  stacji,  nazwę  stacji,  ulicę  lub  inne  oznaczenie  ustalone 
z Zamawiającym,

• wyświetlacz  pozwalający  na  obsługę  procesu  pobrania  i  zwrotu  roweru  w  min.  2  wersjach 
językowych:  polskiej  i  angielskiej;  w  stanie  spoczynku  dopuszcza  się  wyłączenie  ekranu  - 
wzbudzenie  winno  nastąpić  przy  każdym  naciśnięciu  przycisku  lub  sygnale  z  czytników  kart  o 
zbliżeniu karty,

• jasność  wyświetlacza  powinna  być  automatycznie  regulowana  i  dostosowana  do  zmiennych 
warunków  oświetleniowych,  w  szczególności  wyświetlany  obraz  powinien  być  czytelny  w 
warunkach pełnego oświetlenia słonecznego. W celu zapewnienia poufności wprowadzanych do 
systemu  informacji  wymaga  się,  aby  wyświetlacz  wyposażony  został  w  element  zapewniający 
ochronę danych osobowych (zawężający kąt widzenia wyświetlanych informacji),

 g) na przedniej części terminalu należy umieścić następujące informacje i elementy:
• mapę  Miasta  Płocka  z  zaznaczoną  lokalizacją  wszystkich  stacji  dostępnych  w  systemie  PRM,  z  

wyszczególnioną lokalizacją danej stacji (w przypadku utworzenia dodatkowych stacji Wykonawca 
będzie zobowiązany wprowadzić aktualizację danych),

• krótką  informację  o  czynnościach,  które  są  niezbędne  do  wykonania  przez  klientów  w  celu 
wypożyczenia i zwrotu roweru,

• informację, w jaki sposób można skontaktować się z BOK, w tym w sytuacjach awaryjnych,
• urządzenia regulujące i umożliwiające proces wypożyczeń i zwrotów rowerów.

 h) czytnik kart bezstykowych zainstalowany w terminalu obsługujący karty zgodne ze standardem ISO/IEC 
14443 o następujących cechach:
• szybki interfejs komunikacyjny służący wymianie danych z jednostką nadrzędną,
• klucze mogą być również przechowywane na karcie SAM,
• obsługa kart z rodziny Mifare Classic tj.  zgodnych z ISO 14443 1-3 typ A (również w trybie tzw. 

emulacji karty Mifare Classic) oraz kart Mifare Plus działających na poziomach SL1 (Security Level 1 
- zgodność z infrastrukturą Mifare Classic), SL2, SL3,

• możliwość odczytu i obsługi zarówno 4-, jak i 7-bajtowego UID karty,
• co najmniej jeden czytnik stykowych kart elektronicznych zgodnych z ISO 7816 1-3 obsługujący 

karty w formacie ID-000
Instalacja czytników kart Mifare na terminalu jest obowiązkowa. Zamawiający dopuszcza rozwiązania, 
w których karta będzie odczytywana również na każdym rowerze. Terminal należy wyposażyć w moduł 
SAM (karta elektroniczna zgodna z ISO 7816-1,2,3, struktura APDU/RAPDU zgodna z ISO 7816-4), który  
jest niezbędny przy operacjach odczytu i zapisu danych umieszczonych w karcie (poza numerem UID 
karty i sektorem 0, w którym umieszczono MAD). 

 i) terminal  powinien  być  wyposażony  w  moduł  umożliwiający  komunikację  terminala  z  systemem 
informatycznym obsługującym wypożyczalnie rowerów. Komunikacja pomiędzy stacjami rowerowymi a 
systemem powinna być oparta o protokół GPRS.

 j) awaria  terminala  stacji  powinna  być  usunięta  w  terminie  do  48  godzin  od  momentu  zgłoszenia. 
W terminie do 12 godzin od zgłoszenia na uszkodzonej stacji Wykonawca umieści informację, że stacja  
jest nieczynna i określi lokalizację najbliższej czynnej stacji. Jeżeli nie ma możliwości usunięcia awarii  
panelu w terminie do 48 godzin, Wykonawca na własny koszt i własnym staraniem wymieni go na 
nowy.  Jeżeli  po  24  godzinach  od  zgłoszenia  awarii  terminala  stacji,  awaria  nie  została  usunięta,  
Wykonawca na każdej stacji rowerowej w Płocku umieści informację, że stacja o określonym numerze i  
przy określonej ulicy, o określonej nazwie jest nieczynna.
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 6. Wymagania  Zamawiającego  dotyczące  dokumentów  określających  prawa  i  obowiązki  klientów  PRM,  w   
szczególności regulaminu korzystania z PRM.

 6.1. Wykonawca  przygotuje  w oparciu  o  ogólne  warunki  przedstawione  w  SIWZ i  projekcie  umowy projekt  
regulaminu korzystania z PRM oraz projekt umowy zawieranej z klientem PRM,

 6.2. W  ww.  dokumentach  uregulowane  będą  przede  wszystkim  kwestie  korzystania  przez  klientów  z  PRM,  
w szczególności związane z wnoszeniem opłaty inicjalnej oraz ponoszeniem opłat z tytułu korzystania z PRM. 
Opłata inicjalna, opłaty za korzystanie z roweru są jedynymi opłatami dla użytkowników z tytułu korzystania z 
systemu zgodnie z jego przeznaczeniem ustalanymi przez Zamawiającego. Innego rodzaju opłaty,  jak np.  
kaucja, opłaty wynikające z przekroczenia okresu pobrania roweru, mogą być wprowadzone do Regulaminu 
przez Wykonawcę po uzasadnieniu i uzgodnieniu ich z Zamawiającym. Wszystkie opłaty stanowią przychód  
Wykonawcy.  Kaucja  może  być  wyłącznie  opłatą  zwrotną,  natomiast  opłata  inicjalna  jest  w  całości  
przeznaczona na opłaty z tytułu korzystania z roweru i podlega zwrotowi do klienta przy rozwiązaniu umowy.

 6.3. Zamawiający w projekcie umowy przedstawi taryfę opłat za korzystanie z systemu PRM i wysokości stawek 
maksymalnych stosowanych w określonych przedziałach czasowych oraz wysokości opłaty inicjacyjnej. Taryfa 
opłat  może ulec  zmianie w czasie  realizacji  umowy z  zachowaniem zakazu przekraczania  maksymalnych 
stawek.

 6.4. Projekty dokumentów muszą uzyskać akceptację Zamawiającego.
 6.5. Warunkiem przystąpienia klientów do systemu PRM musi być wyrażona przez nich akceptacja regulaminu 

PRM i zawarcie umowy pomiędzy klientem a Wykonawcą.
 6.6. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji dokumentów w trakcie trwania umowy.

 7. Wymagania Zamawiającego dotyczące montażu urządzeń stacji rowerowych.  
 7.1. Rozmieszczenie urządzeń w sposób widoczny, łatwo identyfikowalny w przestrzeni miejskiej.
 7.2. Przymocowanie elementów i urządzeń stacji należy zaprojektować w taki sposób, aby ingerencję ograniczyć  

do niezbędnego minimum, a tam gdzie jest to konieczne,  aby przywrócić nawierzchnię do stanu sprzed 
rozpoczęcia  robót.  Przedstawione  lokalizacje  umieszczone  są  na  nawierzchni  twardej,  (kostka,  płyty  
chodnikowe,  nawierzchnia  jezdni)  oraz  w  nawierzchni  biologicznie  czynnej  (trawnik).  W  przypadku 
zlokalizowania stacji rowerowej w nawierzchni biologicznie czynnej, należy przewidzieć jej dostosowanie do  
wymogów wypożyczalni.

 7.3. Na obszarach objętych ochroną konserwatorską oświetlenie systemu powinno być projektowane w sposób 
zharmonizowany z zabytkowym otoczeniem, to znaczy nie powodować jego nadmiernego wyeksponowania i 
dominacji w przestrzeni zabytkowej. Elementy identyfikacji wizualnej, oświetlenia, kolorystyka i rozwiązania 
materiałowe powinny zapewniać wysoki poziom estetyki i jednoznacznie identyfikować elementy systemu, 
jako  współczesne,  przy  jednoczesnym  poszanowaniu  walorów  zabytkowych  otoczenia.  W  zakresie 
prowadzenia prac przy nawierzchniach należy zachować historyczne rozwiązania materiałowe poprzez ich 
odtworzenie.

 7.4. Techniczne rozwiązania posadowienia elementów stacji muszą dawać Wykonawcy możliwość demontażu, 
zarówno  w  indywidualnych  przypadkach,  jak  i  w  okresie  przerw  w  funkcjonowaniu  systemu  PRM. 
Jednocześnie sposób posadowienia elementów musi uniemożliwiać ich zdemontowanie przez osoby trzecie.

 7.5. W każdym sezonie rowerowym, na żądanie Zamawiającego, Wykonawca może być zobowiązany do zmiany 
lokalizacji maksymalnie 5 stacji rowerowych lub samych stojaków z rowerami.

 7.6. Lista  proponowanych  lokalizacji  stacji  rowerowych  stanowi  Załącznik  Nr1  do  Działu  III  SIWZ  –  Opis  
przedmiotu zamówienia.

 8. Wymagania dotyczące strony internetowej  
 8.1. Adres strony musi być łatwy do zapamiętania i identyfikowalny z PRM.
 8.2. Materiały udostępnione na stronie muszą być dostępne co najmniej w dwóch językach: polskim i angielskim.
 8.3. Strona  internetowa  powinna  posiadać  prosty  i  intuicyjny  interfejs  umożliwiający  szybkie  wyszukiwanie  

potrzebnych informacji.
 8.4. Strona powinna być wykonana w wersji na urządzenia stacjonarne i urządzenia mobilne.
 8.5. Strona musi umożliwić klientom zarejestrowanie się w systemie, zawarcie umowy, dokonywanie opłat oraz  

logowanie do indywidualnego konta klienta.
 8.6. Wszystkie  niezbędne czynności  użytkownik wykonuje  na jednej  stronie  internetowej  PRM, w jednolitym 

graficznie środowisku, niedopuszczalne jest przekierowanie użytkownika na inną witrynę internetową.
 8.7. Elementy składowe strony internetowej:

 a) regulamin PRM,
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 b) formularz rejestracyjny,
 c) instrukcja korzystania z systemu,
 d) cennik,
 e) mapa systemu z oznaczonymi stacjami PRM z informacją o liczbie dostępnych rowerów i wolnych miejsc 

we wszystkich stacjach należących do systemu w czasie zbliżonym do rzeczywistego, z opóźnieniem nie 
większym niż 5 minut, na mapie będzie wyświetlana dokładna liczba rowerów dostępnych na każdej 
stacji; takie same informacje będą dodatkowo wyświetlane w formie tabeli pod mapką; mapa ma mieć  
funkcję wyznaczania trasy do najbliższej stacji,

 f) dane kontaktowe do Biura Obsługi Klienta,
 g) dane operatora,
 h) panel użytkownika, który umożliwia dokonywanie transakcji online, sprawdzenie stanu rozliczeń, listy 

wykonanych wypożyczeń oraz edycji danych osobowych,
 i) zakładkę  z  najczęściej  zadawanymi  pytaniami  (FAQ)  i  odpowiedziami  na  nie  zredagowanymi  przez  

Wykonawcę,
 j) odnośnik do pobrania aplikacji na urządzenia mobilne,
 k) inne, bieżące i archiwalne materiały związane z PRM, w tym również materiały przekazywane przez 

Zamawiającego.
 8.8. Strona  internetowa portalu  musi  posiadać  ważny  i  aktualny  certyfikat  wydany  przez  zaufaną  jednostkę 

certyfikującą  potwierdzający  autentyczność  witryny.  Komunikacja  pomiędzy  przeglądarką  internetową 
klienta, a portalem obsługi PRM musi być chroniona poprzez mechanizmy szyfrowania za pomocą kluczy o 
długości min. 128 bit począwszy od logowania klienta.

 9. Wymagania dotyczące aplikacji mobilnej dedykowanej klientom systemu PRM  
 9.1. Aplikacja musi być darmowa i możliwa do pobrania ze strony internetowej systemu.
 9.2. Będzie dostępna na systemy operacyjne Android, iOS i Windows Phone.
 9.3. Aplikacja powinna posiadać prosty i  intuicyjny interfejs umożliwiający szybkie wyszukiwanie potrzebnych 

informacji.
 9.4. Będzie miała możliwość prostej zmiany języka na jedną z dostępnych wersji minimum: polskiej i angielskiej.
 9.5. Posiada funkcję wyznaczania trasy do najbliższej stacji.
 9.6. Umożliwi zgłoszenie awarii, uszkodzenia roweru lub terminala i stacji.
 9.7. Umożliwi wypożyczenie roweru oraz jego zwrot na stacji systemu PRM.
 9.8. Umożliwi wypożyczenie roweru bez potrzeby każdorazowego logowania i wpisywania numeru stacji.
 9.9. Umożliwi rejestrację w systemie oraz wgląd do statystyk profilu danego klienta, historii wypożyczeń, stanu 

konta.
 9.10. Aplikacja powinna umożliwić użytkownikowi weryfikację poprawnego zwrotu roweru w stacji.
 9.11. Aplikacja powinna współpracować z  systemem GPS i  wskazywać użytkownikowi  trasę do najbliższej  (lub 

innej wskazanej przez użytkownika) stacji PRM.

 10. Wymagania Zamawiającego dotyczące przeszkolenia pracowników.  
 10.1. Wykonawca zorganizuje  w terminach określonych przez Zamawiającego nieodpłatne szkolenia dla  grupy 

osób wytypowanych przez Zamawiającego (maksymalnie 6 osób), w zakresie użytkowania systemu PRM oraz  
kontroli i pozyskiwania danych z informatycznego systemu PRM.

 11. Wymagania Zamawiającego dotyczące systemu informatycznego do obsługi systemu PRM.  
 11.1. Wykonawca będzie dysponował oprogramowaniem webowym dla celów zarządzania systemem.
 11.2. System  informatyczny  powinien  zapewniać  klientom  swobodną  i  prostą  obsługę  w  zakresie  rejestracji,  

pobrania  i  zwrotu  roweru.  Oprogramowanie  powinno  zapewniać  bezpieczeństwo  danych  osobowych 
klientów.

 11.3. Interfejs użytkownika podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego.
 11.4. Oprogramowanie  zarządzające  systemem  PRM  powinien  cechować  wysoki  stopień  niezawodności,  w 

szczególności w odniesieniu do gromadzenia i przetwarzania danych o korzystaniu z PRM przez klientów i 
wynikających z tego zobowiązań finansowych i rozliczeń oraz do generowania raportów i danych na potrzeby 
Zamawiającego.

 11.5. Oprogramowanie obsługi PRM musi prowadzić i przechowywać tzw. logi dostępu do systemu i jego funkcji a 
zwłaszcza do chronionych danych osobowych klientów PRM.

 11.6. Oprogramowanie umożliwi kompletną analizę danych w czasie rzeczywistym w celu redystrybucji rowerów i  
utrzymania  odpowiedniego  zapełnienia  stacji,  jak  również  optymalizację  zasobów.  Analogiczne  działanie 
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powinno  być  możliwe  na  historycznych  danych  transakcyjnych,  które  będą  dostępne  przez  cały  okres 
obowiązywania umowy.

 11.7. Funkcje związane z naliczaniem i rozliczaniem płatności za korzystanie z systemu PRM:
 a) identyfikacja użytkownika w stacji rowerowej nastąpi poprzez: logowanie przez terminal na stacji lub 

w dodatkowy inny sposób zaproponowany przez Wykonawcę,
 b) możliwość  premiowania  wybranych  grup  użytkowników,  np.  studentów,  pracowników  danej 

organizacji, która podpisała umowę z PRM,
 c) możliwość modyfikacji parametrów określających sposób płatności, np. dodanie innej formy płatności, 

nowego użytkownika, itp.
 d) opcjonalną możliwość blokowania na kartach bankowych (kredytowych) kwot gwarancyjnych (kaucji) 

za wypożyczenie roweru w jego okresie użytkowania (dla niezarejestrowanych użytkowników) i zwrot 
(anulowanie blokady) w momencie zwrotu roweru,

 e) tworzenie „czarnej listy” osób wobec systemu PRM. Do „czarnej listy” będą należały osoby, które np. 
zostały zidentyfikowane jako niszczące system, zalegające z opłatami, dokonały kradzieży roweru, itp.

 f) blokowanie dostępu do systemu i pobrania roweru osobom z „czarnej listy”.
 11.8. Komunikacja pomiędzy stacjami rowerowymi a systemem.
 11.9. System musi zapewniać możliwość generowania zbiorczych rozliczeń dla firm/organizacji,  które podpisały 

zbiorową umowę na korzystanie z systemu PRM.
 11.10. Wykonawca  zapewni  możliwość  przekazywania  raportów  o  działaniu  systemu  oraz  informacji  

statystycznych o  działaniu  PRM 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.: cele ruchu, obciążenie poszczególnych stacji rowerowych. Informacje te służyć mogą 
jedynie  do  oceny  zasad  funkcjonowania  systemu,  optymalizacji  działania  systemu,  badań  i  określania 
dalszych kierunków rozwoju systemu PRM, w tym zmiany lokalizacji  stacji.  Dane należy przekazywać z  
uwzględnieniem wymogów Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.

 11.11. Przekazywanie  danych  osobowych  w  sposób  jawny  jest  dopuszczalne  wyłącznie  w  okolicznościach 
załatwiania reklamacji z tytułu niewłaściwego wykonania umowy.

 11.12. System  informatyczny  do  nadzoru  realizacji  umowy,  monitorowania  i  raportowania  umożliwia 
monitorowanie i raportowanie w czasie rzeczywistym oraz na danych historycznych następujących stanów, 
działań i parametrów zawierających w szczególności datę i godzinę wypożyczenia i zwrotu roweru, numer 
roweru, numer i nazwę stacji rowerowej wypożyczenia i zwrotu, czas wypożyczenia, kwotę pobranej opłaty, 
sposób pobrania roweru (aplikacja, terminal-elektrozamek, zamek szyfrowy):
 a) monitorowanie  daty  i  godziny  wypożyczeń  i  zwrotów  rowerów  w  poszczególnych  stacjach 

rowerowych  w  bieżącym  układzie  chronologicznym  lub  wyznaczonym  przedziale  czasowym  z 
wyróżnieniem/wskazaniem rowerów, które pojawiły się na danej stacji w wyniku alokacji,

 b) monitorowanie i tworzenie:
• wykazu rowerów dostępnych w systemie z automatycznym rozróżnieniem na rowery w ruchu i 

rowery dostępne w poszczególnych stacjach rowerowych,
• wykazu rowerów wypożyczonych,
• wykazu rowerów skradzionych,
• wykazu rowerów uszkodzonych znajdujących się w poszczególnych stacjach rowerowych,
• wykazu rowerów aktualnie serwisowanych,
• wykazu rowerów sprawnych składowanych jako zapasowe

 c) monitorowanie stanu zapełnienia stacji rowerowej z informacją o rowerach ustawionych na stacji,
 d) monitorowanie w czasie rzeczywistym zdarzeń polegających na przekroczeniu deklarowanego czasu 

relokacji rowerów,
 e) podgląd danych o stacji rowerowej na mapie z informacją o liczbie stojaków, liczbie rowerów,
 f) monitorowanie  innych usterek,  które  występują  w systemie,  np.  informacji  o  niedziałającej  stacji  

rowerowej lub czasie funkcjonowania stacji bez możliwości wypożyczenia rowerów (brak sprawnych 
rowerów),

 g) eksportowanie do formatu XLS, CSV z poziomu przeglądarki www danych dotyczących konkretnego 
roweru lub stacji w zadeklarowanym okresie. Dotyczy to wypożyczeń na danej stacji, na grupie stacji,  
wszystkich  stacjach  w  systemie,  wypożyczeń  jednego  lub  wielu  rowerów  w  określonym  czasie, 
zestawienia popularnych połączeń między stacjami,

 h) generowanie raportów z gromadzonych danych, w tym także automatyczne generowanie raportu o 
zdarzeniu  polegającym  na  przekroczeniu  deklarowanego  czasu  relokacji  rowerów,  w  momencie 
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wystąpienia tego zdarzenia,
 i) wystawienie API  (Application Programming Interface -  interfejs  programistyczny aplikacji)  z  liczbą 

rowerów na stacjach w celu zaimplementowania opcji przesiadek na PRM w aplikacjach takich, jak 
np. jakdojade.pl.

Uzyskanie powyższych widoków danych będzie odbywać się w wyniku uruchomienia odrębnych raportów 
oraz  poprzez  zastosowanie  w  oprogramowaniu  możliwości  filtrowania  danych  w  poszczególnych 
kolumnach wykazów i  raportów.  Każda wyświetlana kolumna zawierająca dane inne niż  data  i  godzina 
będzie zawierała listę wartości z możliwością zaznaczenia wszystkich lub dowolnej ich liczby.

 11.13. System  informatyczny  do  nadzoru  realizacji  umowy  powinien  być  uruchamiany  w  przeglądarce 
internetowej na komputerze i urządzeniach przenośnych typu tablet i smartfon.

 11.14. Zamawiający poprzez odrębną aplikację kontrolną będzie mógł w szczególności przekazywać Wykonawcy 
informacje  o  brakach,  awariach,  konieczności  napraw  poszczególnych  urządzeń,  zgłaszać  konieczność 
alokacji  rowerów itp.  oraz  analizować  na bieżąco  i  historyczne  parametry  działania  systemu.  Aplikacja 
kontrolna będzie działała zarówno na komputerze PC, jak i na urządzeniach mobilnych.

 11.15. Wykonawca  umożliwi  podgląd  wypożyczeń  i  zgłoszeń  awarii  dokonanych  przez  pracowników 
Zamawiającego.

 11.16. Wykonawca  będzie  dysponował  prawem  dostępu  do  systemu  raportującego  oraz  możliwością 
wprowadzania modyfikacji w mechanizmach oprogramowania raportującego działanie systemu.

 11.17. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu dostęp do danych źródłowych do prowadzenia samodzielnych prac 
analitycznych.

 11.18. Zamawiający wymaga, aby system umożliwiał rozbudowę – dołączenie do systemu kolejnych stacji  tzw.  
Stacji patronackich, które zostaną zamówione przez lokalne podmioty zewnętrzne, np. galerie handlowe.

 12. Wymagania dotyczące Biura Obsługi Klienta (BOK).  
 12.1. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zorganizuje Biuro Obsługi Klienta. Osoby pracujące w 

BOK powinny być zatrudnione na umowę o pracę.
 12.2. Biuro Obsługi Klienta będzie funkcjonować w tym samym okresie, co PRM i będzie obsługiwane w języku  

polskim i angielskim.
 12.3. Biuro Obsługi Klienta będzie czynne w godzinach od 6:00 do 18:00 w dni robocze oraz od 8:00 do 16.00 w 

soboty,  niedziele  i  święta.  Kontakt  będzie  możliwy  przy  pomocy  poczty  elektronicznej  (e-mail),  bądź  
połączenia telefonicznego (połączenia głosowe oraz informacje SMS). Koszt każdej minuty rozmowy będzie  
równy kosztowi impulsu, natomiast koszt wiadomości tekstowej nie będzie wyższy niż 1 zł brutto.  

 12.4. Wykonawca  zapewni  wsparcie  techniczne  dla  użytkowników  systemu.  Skrzynka  głosowa  pomocy 
technicznej  ma  być  czynna  całodobowo.  Infolinię  należy  wyposażyć  w  możliwość  nagrania  informacji 
głosowej dla obsługi systemu, identyfikowanej numerem użytkownika (np. zgłoszenie o awarii).

 12.5. Do zadań BOK należą:
 a) kontakt z klientami systemu i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące funkcjonowania systemu 

(rejestracja, opłaty, pobrania i zwroty rowerów itp.),
 b) przyjmowanie zgłoszeń związanych z serwisem urządzeń i  rowerów systemu (awarie, uszkodzenia, 

naprawy itp.),
 c) rozpatrywanie reklamacji klientów oraz prowadzenie korespondencji pisemnej w formie papierowej i 

elektronicznej w zakresie działalności systemu.
 12.6. W ramach  prowadzenia  BOK  Wykonawca  zobowiązany  jest  odpowiadać  na  wszystkie  skargi,  wnioski  i  

reklamacje z zakresu funkcjonowania PRM. Wszelkie ww. sprawy  mają być rozpatrywane w terminie nie  
przekraczającym 14 dni od dnia ich wniesienia.

 12.7. Zamawiający będzie otrzymywał miesięczne zestawienie skarg i reklamacji, kopie skarg i odpowiedzi oraz 
informację o wniesionych reklamacjach i sposobie ich załatwienia w terminie do 10 dnia każdego miesiąca.  
Rejestr  skarg  i  reklamacji  może  stanowić  podstawę  do  oceny  wykonania  umowy,  a  w  szczególności  
uzasadniać nałożenie kar umownych. Powyższe dane zostaną przekazane Zamawiającemu zgodnie z ustawą 
z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.).

 13. Rozmieszczenie rowerów w stacjach rowerowych:  
Rozmieszczenie rowerów, zapewnienie ich dostępności oraz możliwość zwrotu roweru mają kluczowe znaczenie 
dla zapewnienia zadowolenia klientów.

 13.1. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  rozmieszczenia  rowerów  w  stacjach  rowerowych  według  wskazania 
Zamawiającego (rozmieszczenie wyjściowe) i utrzymywania ich liczby na poszczególnych stacjach według 
poniższych ustaleń.
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 13.2. W trakcie realizacji umowy Zamawiającemu przysługuje prawo zmiany rozmieszczenia rowerów w stacjach 
rowerowych. Z wnioskiem o zmianę rozmieszczenia może się zwracać również Wykonawca.

 13.3. Liczba stojaków na stacji rowerowej będzie stanowiła średnio 150% rowerów przypisanych do danej stacji. 
Przez  stopień  zapełnienia  średniej  stacji  rowerowej  (składającej  się  z  10  rowerów  i  15  stojaków  
rowerowych) na poziomie 100% należy więc rozumieć sytuację, gdy w stacji znajduje się 10 zaparkowanych  
rowerów.

 13.4. W przypadku nierównomiernego rozmieszczenia rowerów ujawniającego się w czasie bieżącej eksploatacji  
PRM  Wykonawca  bez  konieczności  zgłoszenia  ze  strony  Zamawiającego  o  zarejestrowanym  stanie,  w 
ramach  otrzymywanego  wynagrodzenia  ma  obowiązek  dokonywać  przemieszczeń  rowerów  pomiędzy 
stacjami:
 a) w godzinach 6:00-18:00 w przypadku wystąpienia na danej  stacji  rowerowej stopnia zapełnienia  

poniżej 30% - Wykonawca dokona uzupełnienia rowerów na stacji do poziomu co najmniej 30% w  
czasie nieprzekraczającym 2 godzin,

 b) w godzinach 6:00-18:00 w przypadku wystąpienia na danej  stacji  rowerowej stopnia zapełnienia  
powyżej  140%  -  Wykonawca  dokona  przemieszczeń  rowerów  pomiędzy  stacjami  w  celu 
doprowadzenia stanu napełnienia 100% w czasie nieprzekraczającym 2 godzin,

 c) w godzinach 22:00-6:00 realokacja rowerów zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym.
 13.5. Analiza stopnia zapełnienia stacji rowerowych będzie prowadzona co 30 minut odliczając od godziny 00:00  

i  wyznacza czas  reakcji  na  sytuacje  określone w ust.  13.4.  pkt  a)  i  b),  bez  konieczności  informowania  
Wykonawcy.

 13.6. Uzupełnienia  rowerów  na  danej  stacji  rowerowej  (ust.  13.4.  pkt  a)  Wykonawca  będzie  zobowiązany 
dokonać, gdy liczba zaparkowanych rowerów w całym systemie PRM będzie wynosiła 40% lub więcej.

 13.7. Zamawiający po ustaleniu liczby stojaków na każdej stacji rowerowej sporządzi wykaz określający liczbowo 
poziom napełnienia odpowiadający wskaźnikowi 30%, 100%, 140% dla wszystkich stacji rowerowych PRM.

 13.8. System  komputerowy  dostarczony  przez  Wykonawcę  służący  Zamawiającemu  do  nadzoru  wykonania 
umowy  winien  obrazować  liczbę  rowerów  w  systemie  zaparkowanych  oraz  liczbę  rowerów  w  ruchu,  
ogólnie i w odniesieniu do każdej stacji rowerowej. Dane powinny być dostępne w danej chwili oraz w 
kontekście historycznym.

 14. Wymagania dotyczące reakcji na zdarzenia.  
 14.1. Ustala się maksymalny czas wymiany dla uszkodzonych elementów PRM:

 a) roweru - do 18 godzin,
 b) stojaka rowerowego do 48 godzin,
 c) terminala lub inne urządzenie umożliwiające pobranie i zwrot roweru do 48 godzin.

 14.2. Czas wymiany liczy się od momentu pojawienia się zdarzenia w systemie informatycznym lub od momentu  
zgłoszenia uszkodzenia przez Zamawiającego, użytkownika lub osoby trzecie.

 15. Wymagania dotyczące ilości rowerów w systemie.  
W  każdym  dniu  działania  systemu  liczba  sprawnych  rowerów  udostępnionych  użytkownikom  nie  może  być 
mniejsza niż 250 rowerów. W przypadku realizacji zamówienia z wykorzystaniem prawa opcji lub uruchomienia 
stacji patronackich, liczba dostępnych rowerów ulega odpowiedniemu zwiększeniu.

 16. Wymagania dotyczące rozliczeń  
 16.1. Na przychody Wykonawcy składa się wynagrodzenie:

 a) za utrzymanie i eksploatację systemu PRM,
 b) za utrzymanie, eksploatację stacji rowerowych uruchomionych w ramach prawa opcji.

 16.2. Przychód Wykonawcy  stanowi  również  100% kwot pobranych od klientów za  wykorzystywanie  roweru 
miejskiego ponad limit czasu bezpłatnego korzystania z roweru PRM.

 16.3. Wykonawca  umożliwi  Zamawiającemu  podgląd  online  w  czasie  rzeczywistym  wszystkich  transakcji 
zawieranych z klientami systemu.

 16.4. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w 
terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury za dany miesiąc 
wykonanej usługi.

 16.5. Z tytułu transakcji bezgotówkowych stanowiących rozliczenie opłaty za korzystanie z roweru Wykonawca 
nie obciąży klienta dodatkowymi kosztami ani opłatami.
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 17. Informacje dodatkowe  
 17.1. Wykonawca w dniu podpisania Umowy przekaże Zamawiającemu wykaz utworów i praw objętych licencją 

niewyłączną udzielaną Zamawiającemu na okres realizacji zawartej umowy, zawierający m.in.:
 a) wygląd, projekt malowania roweru i stacji rowerowych,
 b) domenę internetową,
 c) oprogramowanie terminali,
 d) stronę internetową,
 e) aplikacje webowe,
 f) aplikacje mobilne.

 17.2. Wykonawca  odpowiada  za  wszelkie  szkody  powstałe  w  związku  z  wykonywaniem  przez  niego  usług  
stanowiących przedmiot Umowy.

 17.3. W przypadku gdyby wobec Miasta skierowane zostały jakiekolwiek roszczenia osób trzecich powstałe w 
związku z usługami wykonywanymi przez Wykonawcę, Wykonawca przejmie wszelką odpowiedzialność z  
tego tytułu i we własnym zakresie zaspokoi takie roszczenia.

 17.4. W przypadku gdyby na mocy obowiązujących przepisów prawa albo orzeczenia sądu lub innego organu 
orzekającego  Miasto  Płock  zobowiązane  zostałoby  do  zaspokojenia  roszczeń  powstałych  w  związku  z 
wykonywaniem  przez  Wykonawcę  usług  stanowiących  przedmiot  niniejszej  Umowy,  Wykonawca 
niezwłocznie  pokryje  takie  szkody  lub  zwróci  na rzecz  Miasta  wszelkie  kwoty,  jakie  zostały  wypłacone 
osobom i podmiotom poszkodowanym.

 17.5. W trybie uzgadniania, akceptacji lub zatwierdzania przez Zamawiającego poszczególnych części lub etapów 
realizacji zamówienia stosowana będzie zasada, iż po przedłożeniu materiałów, projektów, dokumentów, 
protokołów itp., Zamawiający odnosi się do powyższych w terminie nie przekraczającym 7 dni roboczych od 
daty  ich  otrzymania.  W  przypadku  negatywnego  stanowiska  Zamawiającego,  Wykonawca  przedstawi 
modyfikacje, zmiany, poprawki itp. w terminie 5 dni roboczych od otrzymania stanowiska Zamawiającego.

 17.6. Zamawiający dopuszcza możliwość:
 a) skrócenia okresu funkcjonowania PRM przy wystąpieniu niesprzyjających warunków atmosferycznych 

na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego,
 b) wydłużenia okresu funkcjonowania PRM przy sprzyjających warunkach atmosferycznych na wniosek 

Wykonawcy lub Zamawiającego.
 c) W  przypadku  wykorzystania  roweru  jako  nośnika  reklamowego  projekty  reklam  wymagają 

zaakceptowania przez Zamawiającego.

III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OPISU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO OFEROWANEGO SYSTEMU

Opis  funkcjonalno-użytkowy  (Opis)  powinien  szeroko  zaznajomić  Zamawiającego  z  funkcjonalnością  oferowanego 
systemu.  Wykonawca  przedstawi  w  Opisie  wykaz  wymaganych  przez  Zamawiającego  elementów  i  szczegółów 
rozwiązań określonych w SIWZ i  opisie przedmiotu zamówienia odnosząc te zapisy do rozwiązań i  oferty własnej.  
Wykonawca wskaże typ i markę zastosowanych komponentów oraz ich producenta.
Dokument  powinien   zawierać:  opis  rozwiązań  organizacyjnych,  wyspecyfikowaną  funkcjonalność  poszczególnych 
urządzeń  składowych  systemu  oraz  oferowanego  oprogramowania  komputerowego  służącego  do  obsługi  klienta,  
prowadzenia rozliczeń, opis narzędzi udostępnionych Zamawiającemu do sprawowania kontroli nad realizacją umowy i  
zostać sporządzony z zachowaniem poniższego schematu:

 1. Rowery - opis ogólny i charakterystyka, schemat, sposób mocowania roweru w stojaku,
 2. Proponowany design roweru,
 3. Rama -  materiał,  konstrukcja ramy, układ napędowo-jezdny,  kierownica,  wykończenie (rodzaje  lakieru lub 

powłok), waga,
 4. Manetki zmiany przełożeń,
 5. Stopka, dzwonek, osłona łańcucha,
 6. Oświetlenie - sposób zasilania, rodzaje żarówek/lamp,
 7. Pedały - materiał, rozwiązania konstrukcyjne,
 8. Hamulce - rodzaj hamulców przednich i tylnych,
 9. Identyfikacja roweru - metody identyfikacji, sposób oznaczenia - chip, numer itp.,
 10. Materiały użyte do produkcji roweru,
 11. Koła - średnica, materiał, charakterystyka szprych,
 12. Błotniki - kształt, materiał,
 13. Opony,
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 14. Miejsce do przewożenia bagażu,
 15. Widelec,
 16. Siodełko - kształt, materiał,
 17. Linki – materiał,
 18. Informacje i reklama - miejsce i sposób ich umieszczenia,
 19. Dostosowanie techniczne roweru do obowiązujących przepisów ruchu drogowego,
 20. Przekładnia, zmiana biegów, łańcuch,
 21. Stacja rowerowa - prezentacja możliwości konfigurowania stacji  w kontekście zmiennej liczby stojaków na 

poszczególnych stacjach, opis i charakterystyka techniczno-funkcjonalna terminala, środki łączności i wymiany  
danych z serwerem centralnym, komunikacja pomiędzy rowerem-stojakiem-terminalem, działanie stacji  w 
przypadku awarii, braku zasilania itp. utrudnień w dostępie do urządzeń,

 22. Systemy identyfikacji użytkownika - karty RFID, karty kredytowe itp.,
 23. Metody i sposoby płatności,
 24. Portal sieciowy (strona internetowa) użytkownika systemu PRM - część publiczna i  prywatna,  aplikacja na 

smartfon i tablet umożliwiająca sprawdzanie dostępności rowerów,
 25. Portal sieciowy (strona internetowa) administratora i nadzorcy (Zamawiającego):

 25.1. Portal serwisowania i incydentów,
 25.2. Platforma zarządzania,
 25.3. Statystyka, nadzór i kontrola zarządzania,
 25.4. Raportowanie,
 25.5. Kontrola incydentów i anomalii,
 25.6. Architektura systemu,

 26. Funkcjonowanie biura obsługi klienta,
 27. Metody, zasoby i środki zapewniające alokację i dostępność rowerów na stacjach rowerowych.

Uwaga:  załączony  do  oferty  opis  funkcjonalno-użytkowy  sporządzony  przez  Wykonawcę  należy  przygotować 
zachowując zastosowaną powyżej numerację porządkową poszczególnych pozycji  (od 1 do 27) i przedstawiając ich 
szczegółowy opis, w szczególności zawierający typ i markę zastosowanych komponentów oraz ich producenta.

IV. PRAWO OPCJI

Zamawiający pozostawia sobie możliwość skorzystania z prawa opcji i zamówienia dodatkowego sprzętu, świadczenia 
usługi lub wykonania określonych czynności,  za które Wykonawcy będzie przysługiwało odrębne wynagrodzenie. W 
przypadku  konieczności  zamówienia  dodatkowej  ilości  sprzętu  wskazanego  w  Opisie  Przedmiotu  Zamówienia 
rozliczenie będzie następowało na podstawie cen ujętych w tabeli formularza ofertowego.

 1. W ramach prawa opcji Zamawiający przewiduje możliwość zamówienia dodatkowych 4 stacji funkcjonujących 
w sezonach 2019-2020:

 1.1. w sezonie 2019 i  2020 – 2 terminali (w przypadku wyposażenia stacji w terminal), 20 rowerów i 30  
stojaków rowerowych,

 1.2. w sezonie 2020 – 2 terminali (w przypadku wyposażenia stacji w terminal), 20 rowerów i 30 stojaków  
rowerowych.

 2. Wykonawca  zobowiązany  jest  wprowadzić  wyżej  wymienione  stacje  od  początku  funkcjonowania  sezonu 
rowerowego  w  danym  roku  lub  w  ciągu  60  dni  od  złożenia  zamówienia  przez  Zamawiającego,  jeżeli  
Zamawiający złożył zamówienie później niż 60 dni do uruchomienia systemu w danym sezonie.
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