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UMOWA NR _________ 

NA KOMPLEKSOWE USŁUGI RATOWNICTWA WODNEGO 

 NA POTRZEBY MARECKIEGO CENTRUM EDUKACYJNO-REKREACYJNEGO 

 

 

 

zawarta w Markach w dniu _____________ pomiędzy (dalej „Umowa” lub „niniejsza umowa”):  

 

 

I. Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. z siedzibą w Markach, ul. Kościuszki 46A, 05-270 Marki, 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem 0000429387, NIP 1251616259, REGON 14607127700000, 

reprezentowaną (na podstawie odpisu z KRS stanowiącego załącznik nr 1 do Umowy) przez Pana 

Piotra Grubka – Prezesa Zarządu, zwaną  dalej „Zamawiającym” 

 

a 

 

II. _____________________________________ (nazwa Wykonawcy) z siedzibą w ____________ 
(siedziba Wykonawcy), __________________________________________ (adres wykonawcy), 

wpisanym/wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego (lub, odpowiednio, do innego rejestru lub 
ewidencji) pod numerem: ____________________ przez _________________ Regon: 

_________________, NIP: _________________ reprezentowanym/reprezentowaną (na 
podstawie odpisu z KRS / pełnomocnictwa lub innego dokumentu, z którego wynika umocowanie 
do reprezentowania - stanowiącego załącznik nr 2 do Umowy)  przez: 

1. __________________ (imię, nazwisko i pełniona funkcja reprezentanta Wykonawcy), 

2. __________________ (imię, nazwisko i pełniona funkcja reprezentanta Wykonawcy), 

zwanym/zwaną dalej „Wykonawcą”, 

 

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”. 
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Zważywszy, że Zamawiający, w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,  na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych, w przedmiocie KOMPLEKSOWE USŁUGI RATOWNICTWA WODNEGO NA POTRZEBY 

MARECKIEGO CENTRUM EDUKACYJNO-REKREACYJNEGO, dokonał wyboru oferty Wykonawcy, Strony 
uzgadniają, co następuje: 

 

§ 1 

Definicje umowne 

Ilekroć w niniejszej Umowie jest mowa o: 

1) MCER – chodzi o Mareckie Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne przy ul. Wspólnej 40/42 w Markach, 

2) Ofercie – chodzi o ofertę złożoną przez Wykonawcę, która była podstawą zawarcia niniejszej 
Umowy, stanowiącą załącznik nr 4 do Umowy, 

3) SIWZ – specyfikacja istotnych warunków zamówienia stanowiąca załącznik nr 3 do Umowy, na 

podstawie której Wykonawca przygotował swoją Ofertę, 

 

§ 2 

Przedmiot Umowy 

1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania świadczenie usług zgodnie ze  
złożoną ofertą oraz zgodnie z zapisami SIWZ, polegających na kompleksowym zabezpieczeniu 
ratownictwa wodnego na terenie MCER.  

2. Wykonanie przedmiotu Umowy określonego w ust. 1 obejmuje  w szczególności: 
1) zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających z pływalni,  
2) kontrolę nad przestrzeganiem postanowień regulaminów obiektu przez wszystkich jego 

użytkowników,  
3) obsługę ratowniczą pływalni, w skład której wchodzą:  

a) basen sportowy o długości 25 m i szerokości 12,5 m z 6 torami,  
b) basen rekreacyjny: z dwoma torami do nauki pływania dla dzieci i atrakcjami:  

 wewnętrzna zjeżdżalnia rodzinna,   
 niecka z hydromasażami,  
 dwa tory do nauki pływania,  
 rwąca rzeka, 

c) brodzik dla dzieci wraz ze zjeżdżalnią z atrakcjami,  
d) dwa baseny jacuzzi,  

e) wewnętrzna zjeżdżalnia rodzinna wraz z hamownią, 
f) strefa SPA, w skład której wchodzą: 

 grota solna, 

 grota śnieżna, 
 zespół saun, 
 basen schładzający, 
 pomieszczenie rekreacyjne, 

4) przeprowadzenie kursów nauki pływania dla dzieci szkolnych codziennie w ustalonych godzinach 

8:00 – 16:00, 
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5) prowadzenie innych zajęć zorganizowanych na terenie pływalni w wymiarze minimum 10h 
tygodniowo w godzinach popołudniowych: 

1) uprawniania instruktora sportu pływania dla dzieci i młodzieży, 
2) edukacji dla bezpieczeństwa w zakresie ratownictwa i ratownictwa wodnego dla młodzieży 

w przedziale wiekowym 12 – 17 lat. Zajęcia będą prowadzone w oparciu o przygotowany i 
uzgadniany z Zamawiającym program edukacyjny obejmujący okres przedmiotu 

zamówienia z podziałem na poszczególne grupy wiekowe i stopień zaawansowania 
uczestników oraz przewidującego weryfikację nabytych umiejętności w postaci 
sprawdzianów, zaliczeń lub certyfikatów (w tym organizacji zajmujących się pływaniem, 
ratownictwem lub edukacją dla bezpieczeństwa). 

3) szkolenia specjalistycznego dla pracowników pływalni w zakresie udzielania pierwszej 
pomocy przedmedycznej i  ewakuacji osób poszkodowanych, 

4) szkolenia doskonalącego dla pracowników, nauczycieli, trenerów oraz innych pracowników 
zamawiającego oraz podmiotów użytkujących pływalnię z zakresu udzielania pomocy w 
wodzie w tym pomocy w działaniach ratowniczych ratowników wodnych w postaci 
wsparcia działań. szkolenia będą prowadzone w oparciu o przygotowany i uzgadniany z 

Zamawiającym program szkolenia pracowników w zakresie ewakuacji osób 
poszkodowanych (wsparcia ratowników) z wyznaczonego obszaru wodnego oraz niecki 
pływalni z użyciem wymaganego przepisami sprzętu ratowniczego. 

3. Szczegółowy zakres obowiązków ratowników wodnych określają załączniki 1 i 2 do SIWZ. 

4. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić następującą liczbę ratowników pełniących dyżur w wyznaczonych 
strefach MCER: 

1) co najmniej 5 pięciu ratowników od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 – 22:00, 

2) co najmniej 5 pięciu  ratowników w soboty, niedziele i święta w godzinach 6:00 – 22:00, 

5. Liczba ratowników pełniących dyżur nie powinna odbiegać od wymogów zawartych w Rozporządzeniu 
Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących 
liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego i w 

godzinach prowadzenia zajęć dla grup zorganizowanych powinna być proporcjonalnie zwiększana o 
kolejnych ratowników, będących jednocześnie instruktorami. 

6. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić obecność koordynatora ratowników wodnych w liczbie  
...... godzin dziennie. Obowiązki koordynatora ratowników wodnych zostały określone w  
załączniku nr 2 do Umowy.  

7. Wykonawca, w ramach realizacji zamówienia, będzie zobowiązany w szczególności do:  
1) świadczenia przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o 

bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1482 z 

póżn. zm.),  
2) kompleksowego zabezpieczenia ratowniczego na terenie MCER,  

3) udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej w godzinach otwarcia obiektu,  

4) zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających z pływalni stosownie do obowiązujących 
przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób 
przebywających na obszarach wodnych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1482 zez m.) wraz z 
aktami wykonawczymi,  

5) wykonywania wszystkich obowiązków określonych w „zakresie obowiązków ratownika”, 
stanowiących Załącznik Nr 1 do SIWZ,  
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6) prowadzenia nadzoru w zakresie przestrzegania przez osoby korzystające z pływalni 
obowiązujących regulaminów MCER, przepisów BHP i ppoż., w tym pouczania grup 
zorganizowanych oraz osób indywidualnych korzystających z pływalni, o obowiązujących na 

terenie MCER przepisach,  

7) zapewnienia ciągłości obsady stanowisk ratowniczych na pływalni w godzinach pracy 
pływalni z wyłączeniem wybranych świąt oraz przerwy technologicznej,  

8) zapewnienia osoby odpowiedzialnej ze strony Wykonawcy za kontrolę i nadzór 
prawidłowości realizacji powierzonego zadania – koordynator ratowników, osoba ta nie 

może być planowana w grafiku pełnienia dyżurów. 
9) bieżącego wyposażenia ratowników w stroje i obuwie zgodne z wymogami BHP,  
10) dbania o stanowisko ratownicze oraz konserwację powierzonego sprzętu,  
11) prowadzenia podstawowej dokumentacji i systemu raportowania, w tym „Dziennika pracy 

ratowników” i „Dziennika pracy punktu sanitarnego”,  
12) przestrzegania zakresu obowiązków i czynności ratowników na poszczególnych 

stanowiskach, określonych w Załączniku Nr 1 i 2 do SIWZ,  

13) przestrzegania procedur obowiązujących w MCER. 
8. Każdy ratownik wykonujący usługi na podstawie niniejszej umowy musi legitymować się:  

1) ważnym uprawnieniem ratownika wodnego nadanym przez uprawniony podmiot  
zgodnie z Ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 o bezpieczeństwa osób przebywających na  
obszarach wodnych oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy 

2) aktualny uprawnieniem nadanym przez organizację ratowniczą posiadającą zgodę na wykonywanie 
ratownictwa wodnego, wydane przez Ministra Właściwego do Spraw Wewnętrznych,  

3) zaświadczeniem o ukończeniu kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy,  
4) aktualnym zaświadczeniem o odbytym badaniu lekarskim,  
5) aktualnym orzeczeniem o odbytym badaniu do celów sanitarno - epidemiologicznych,  

6) aktualnym zaświadczeniem o odbyciu aktualnego szkolenia BHP  
 

§ 3 

1. Wykonawca oświadcza, że uprawniony jest do świadczenia usług będących przedmiotem  
niniejszej umowy, oraz że dysponuje kadrą ratowników z kwalifikacjami i  
uprawnieniami niezbędnymi do należytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że osoby pełniące dyżury ratownicze spełniają wymogi określone przez  
Prezydium Zarządu Głównego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, posiadają  
zaświadczenie o ukończeniu kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, aktualne książeczki  

zdrowia i orzeczenia lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług będących przedmiotem niniejszej umowy z  

należytą starannością, w sposób profesjonalny, ściśle według postanowień niniejszej umowy.  

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za rzetelne, kompletne i terminowe wykonanie  
projektu umowy, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów BHP i  
ppoż.  

4. Wykonawca w trakcie świadczenia usług zobowiązuje się do przestrzegania regulaminów,  

instrukcji i zasad obowiązujących u Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do  
przestrzegania procedur obowiązujących u Zamawiającego. 
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5. W przypadkach zdarzeń rodzących konieczność udzielenia przez ratowników pomocy  

medycznej użytkownikom kompleksu prowadzonego przez Zamawiającego, Wykonawca 
zobowiązany jest wypełnić "Protokół ze zdarzenia medycznego".  

6. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu przed rozpoczęciem realizacji  
niniejszej umowy oraz każdorazowo, w razie zatrudnienia nowych osób do realizacji zadań 
będących przedmiotem umowy, kopie:  

1) uprawnień do wykonywania ratownictwa wodnego zgodnie z art. 12 ust 1 ustawy z dnia  

18 sierpnia 2011 o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U.  

2018, poz. 1482), czyli uzyskał zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na  
wykonywanie ratownictwa wodnego oraz wpis do rejestru jednostek współpracujących z  
systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne, o którym mowa wart. 17 ust. 1 ustawy z  

dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym,  

2) zaświadczenia o ukończeniu kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy,  

3) zaświadczenia o odbytym badaniu lekarskim,  

4) orzeczenie o odbytym badaniu do celów sanitarno - epidemiologicznych,  

5) zaświadczenia o odbyciu aktualnego szkolenia BHP. 

 

 

§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się wyposażyć ratowników w odzież i obuwie robocze na swój koszt.  
2. Zamawiający zobowiązany jest do bieżącego uzupełnienia apteczek w sprzęt medyczny i  

artykuły sanitarne. Niezbędny sprzęt ratowniczy i wyposażenie zgodne z obowiązującymi  

przepisami prawa zostanie przekazane przez Zamawiającego w przeddzień rozpoczęcia  
świadczenia usług. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zgłaszania Zamawiającemu 
wszelkich dostrzeżonych przez siebie braków w wyposażeniu apteczek, w tym w szczególności 
braków wynikających z ich bieżącego użycia.  

3. Przekazanie pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia, o którym mowa w ust. 2 odbędzie się w  
przeddzień rozpoczęcia świadczenia usług, na podstawie protokołu.  

4. W przypadku zniszczenia lub utraty sprzętu albo wyposażenia przekazanego Wykonawcy,  

będzie on zobowiązany do zakupienia nowego sprzętu albo wyposażenia o takich samych  
parametrach, na swój koszt w terminie 5 dni. W przypadku niewywiązania się przez  
Wykonawcę z powyższego zobowiązania, Zamawiający jest upoważniony do uzupełnienia  
sprzętu i wyposażenia na koszt Wykonawcy.  

 

§ 5 

Termin realizacji 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. od dnia ………………………………..r. do ....................... r. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług również w soboty, niedziele i święta oraz  
dni ustawowo wolne od pracy - zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.  

 

§ 6 

1. Przewidywany czas pracy obsługi ratowniczej w okresie obowiązywania Umowy, wynosić  
będzie:  

1) poniedziałek - piątek 6:00 - 22:00  

2) sobota - niedziela, święta 6:00 - 22:00  
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2. Wymaga się, aby liczba ratowników pełniących dyżur w wyznaczonych strefach MCER wynosiła: 
1) co najmniej 5 ratowników od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 – 22:00, 

2) co najmniej 5 ratowników w soboty, niedziele i święta w godzinach 6:00 – 22:00, 

3. Liczba ratowników pełniących dyżur nie może naruszać wymogów zawartych w Rozporządzeniu Ministra 
Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby 
ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego i w godzinach 

prowadzenia zajęć dla grup zorganizowanych powinna być proporcjonalnie zwiększana o kolejnych 
ratowników, będących jednocześnie instruktorami. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w godzinach otwarcia (funkcjonowania) MCER. 
5. W przypadku konieczności dokonania zmian w godzinach otwarcia (funkcjonowania) pływalni,  

Zamawiający przedstawi Wykonawcy pisemną zmianę z co najmniej siedmiodniowym  

wyprzedzeniem w stosunku do planowanego terminu wprowadzenia zmian.  

6. Zmiany w godzinach otwarcia (funkcjonowania) pływalni nie wymagają formy aneksu.  
7. Strony ustalają, że ze względu na konieczność przerwy technologicznej pływalnia będzie  

w ciągu roku wyłączona z użytkowania przez okres niezbędny do wykonania serwisów. Za okres  

ten Wykonawcy nie będzie przysługiwało wynagrodzenie. Orientacyjny termin przerwy  
technologicznej to 14 dni. Termin przerwy technologicznej może ulec zmianie i zostanie on podany do 

wiadomości Wykonawcy z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem.  

8. Odpowiedzialnym za nadzór nad prawidłowym i terminowym wykonaniem przedmiotu umowy  

w zakresie obsługi ratowniczej w obiekcie MCER ze strony Wykonawcy, w tym za sporządzanie 
harmonogramów pracy i dostarczanie ich Zamawiającemu jest Pan/i......................................, tel. 

……………….. 
 

§ 7 

 

1. Zamawiający, do 20-go dnia każdego miesiąca, przedłoży Wykonawcy harmonogram  
miesięczny pracy ratowników, określający ilość ratowników w poszczególnych godzinach pracy  
Zamawiającego na kolejny miesiąc kalendarzowy.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu co do ilości ratowników wodnych  
w poszczególnych godzinach pracy z jednodniowym wyprzedzeniem.  

3. Wykonawca zobowiązuje się przedkładać Zamawiającemu do 27-go dnia każdego miesiąca  

kalendarzowego harmonogram świadczenia usług z imiennym wykazem ratowników wodnych  
obejmujący wszystkie dni następnego miesiąca. Wszelkie zmiany w harmonogramie muszą być  
naniesione na harmonogram, który udostępniony będzie w pomieszczeniu ratowników wodnych  
na terenie obiektu MCER.  

4. Zmniejszenie przez Zamawiającego liczby zleconych godzin ratowniczych w stosunku do  
szacunkowej ilości godzin nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę  
jakichkolwiek roszczeń.  

 

§ 8 

1. W czasie trwania niniejszej umowy Wykonawca ma prawo dokonywać zmian personalnych na  
stanowiskach ratowników wodnych jedynie za zgodą Zamawiającego. Wykonawca najpóźniej  
dwa dni przed dokonaniem zmian personalnych przedłoży Zamawiającemu dokumenty  
potwierdzające posiadane kwalifikacje nowozatrudnionej osoby.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do okresowej oceny pracy osób wykonujących przedmiot  
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umowy. W przypadku oceny negatywnej będzie to skutkowało niedopuszczeniem osoby do  

pełnienia obowiązków ratownika wodnego. W takim przypadku, Wykonawca zobowiązany  
będzie do dokonania zmian personalnych w trybie natychmiastowym. Do oceny pracy  

uprawnieni ze strony Zamawiającego są: 
1) ……………………………………………….. 
2) ……………………………………………..... 

 

§ 9 

1. W toku realizacji umowy możliwa będzie zmiana liczby osób wskazanych w przedstawionym  
przez Wykonawcę wraz z ofertą przetargową, wykazie osób przeznaczonych do realizacji usług  
objętych przedmiotem umowy. Dodatkowe osoby wskazane przez Wykonawcę będą posiadały  
co najmniej takie same uprawnienia, jak wymagane w SIWZ i w umowie oraz w  

obowiązujących w tym zakresie przepisach. Zmiana wykazu osób nie będzie stanowiła zmiany  
treści umowy.  
 

§ 10 

1. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy  
ważnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności  
gospodarczej na kwotę nie niższą niż 2 000 000 zł (słownie: dwa miliony złotych) na wszystkie jak i 

na każde z osobna zdarzenie szkodowe, którą to polisą objęte będą wszystkie osoby wykonujące 
przedmiot niniejszej umowy. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kopię polisy przed 
podpisaniem niniejszej umowy.  

2. W przypadku braku posiadania polisy przez Wykonawcę, Zamawiający odstąpi od podpisania  
umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy.  

3. W przypadku, gdy polisa, o której mowa w ust. 1 wygaśnie w okresie trwania niniejszej umowy  
lub gdy umowa ubezpieczenia zostanie rozwiązana lub gdy suma ubezpieczenia zostanie 

zmniejszona w wyniku wypłaty środków z polisy Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia  
kolejnej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności  
gospodarczej na kwotę nie niższą niż 2 000 000 zł (słownie: dwa miliony złotych)  
i niezwłocznego przekazania Zamawiającemu jej kopii. Wykonawca ma obowiązek przekazania 
Zamawiającemu wyżej wymienionej polisy najpóźniej w dniu wygaśnięcia, rozwiązania lub 
zmniejszenia sumy ubezpieczeniowej dotychczasowej polisy. 

 

 

§ 11 

1. Z tytułu prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający zapłaci  
Wykonawcy wynagrodzenie odpowiadające iloczynowi przepracowanych godzin ratowniczych i 

jednostkowej stawce godzinowej.  

2. Stawka, o której mowa w ust. 1 wynosi ………………….zł netto …………………………zł brutto i obejmuje 
wszystkie koszty realizacji przedmiotu umowy.  

3. Całkowita szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia wyniesie ………………………… 
(słownie:……………………….) złotych netto, tj. …………………………… (słownie: ……………………………………) 
złotych brutto, przy czym szacunkowe miesięczne wynagrodzenie wyniesie ………………………… 
(słownie:……………………….) złotych netto, tj. …………………………… (słownie: ……………………………………) 
złotych brutto.  
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4. Rozliczenia za wykonaną usługę odbywać się będą w jednomiesięcznych okresach  
rozliczeniowych, na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę na koniec okresu  
rozliczeniowego, do ……… - go dnia kolejnego miesiąca, na podstawie zestawienia przepracowanych 

godzin ratowniczych, potwierdzonego przez Wykonawcę oraz Zamawiającego. Wykonawca 
zobowiązuje się załączyć do faktury VAT zestawienie przepracowanych godzin ratowniczych oraz 

kserokopie list obecności ratowników.  
5. Zapłata wynagrodzenia będzie następować przelewem w terminie 30 dni od daty doręczenia  

Zamawiającemu poprawnie sporządzonej faktury VAT wraz z kompletnymi załącznikami, na  

rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT.  

6. Za dzień zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  
 

§ 12 

 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone w mieniu 

Zamawiającego przez osoby wykonujące przedmiot umowy.  
2. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę, zapłaci on  

Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:  
1) za każde rozpoczęte 10 minut opóźnienia, przez każdego z ratowników, w rozpoczęciu  

wykonywania obowiązków - kara umowna w wysokości 100,00 zł brutto.  

2) za rozwiązanie umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - 

kara umowna w wysokości 10% całkowitego szacunkowego wynagrodzenia brutto 
przysługującego Wykonawcy,  

3) za każdy stwierdzony przypadek braku wymaganej ilości personelu o odpowiednich 
kwalifikacjach lub przypadek braku wymaganej ilości obsługi ratowniczej na zmianie - kara 

umowna w wysokości 10% szacunkowego miesięcznego wynagrodzenia brutto 

przysługującego Wykonawcy.  

4) W przypadku stwierdzenia, że ratownik wodny jest pod wpływem alkoholu lub innych  

środków odurzających, Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego  
zorganizowania zastępstwa. Za każdy taki przypadek Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 
karę umowną w wysokości 10% szacunkowego miesięcznego wynagrodzenia brutto 

przysługującego Wykonawcy. 
 

3. Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar  
umownych, na zasadach ogólnych.  

4. Jeżeli w trakcie wykonywania przez Wykonawcę usług będących przedmiotem niniejszej  
umowy powstanie szkoda u użytkowników korzystających z obiektu basenowego, 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za tę szkodę, na zasadach wynikających z 
kodeksu cywilnego.  

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.  

 

§ 13 

1. Powierzenie przez Wykonawcę wykonania przedmiotu niniejszej umowy osobom trzecim  
wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego udzielonej na piśmie, pod rygorem nieważności.  

2. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany do uprzedniego pisemnego wskazania danych  

podwykonawców i zakresu zleconych im usług.  
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3. Wykonawca odpowiada za wszelkie działania i zaniechania osób trzecich, o których mowa w  
ust. 1.  

 

§ 14 

1. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy treści niniejszej Umowy, jak też  
innych informacji o przedsiębiorstwie Zamawiającego, uzyskanych podczas wykonywania  

niniejszej Umowy i nie ujawniania ich bądź przekazywania osobom trzecim bez uzyskania  
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Tajemnicą handlową objęte są w szczególności  
informacje dotyczące organizacji firmy Zamawiającego, jego klientów, stanowiące tajemnicę  
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu  
nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 419 ze zm.).  

2. Uzyskane przez Wykonawcę podczas realizacji niniejszej Umowy materiały oraz dokumenty są  
dokumentami poufnymi, które Wykonawca zobowiązany jest w sposób szczególny chronić  
przed dostępem do nich osób nieupoważnionych oraz odpowiednio zabezpieczyć. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji, która zostanie stworzona  
przez Wykonawcę, w związku z realizacją niniejszej Umową przez okres 10 lat i udostępniania jej na 
każde żądanie przedstawicieli Zamawiającego, w tym audytorów dokonujących okresowych 
kontroli lub przeglądów przedsiębiorstwa Zamawiającego.  

 

§ 15 

1. W związku z realizacją Umowy, w trybie art. 5 i 6 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 (dalej zwane Rozporządzeniem), Strony zobowiązują się  
przetwarzać dane osobowe, wyłącznie w celu realizacji Umowy zgodnie z Umową,  

Rozporządzeniem, Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1000) oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa 
osób, których dane dotyczą.  

2. Strony zobowiązują się, do zabezpieczenia danych osobowych poprzez podjęcie środków  
technicznych i organizacyjnych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.  

3. Strony zobowiązują się niezwłocznie zawiadomić drugą Stronę Umowy o:  

a) każdym prawnie umocowanym żądaniu udostępnienia danych osobowych właściwemu  

organowi państwa, chyba że zakaz zawiadomienia wynika z przepisów prawa, a w  

szczególności przepisów postępowania karnego, gdy zakaz ma na celu zapewnienie poufności  
wszczętego dochodzenia;  

b) każdym nieupoważnionym dostępie do danych osobowych;  
c) każdym żądaniu otrzymanym od osoby, której dane przetwarza, powstrzymując Się  

jednocześnie od odpowiedzi na żądanie.  
4. Strony są odpowiedzialne za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z 

Umową, a w szczególności za udostępnienie, ujawnienie, przekazanie osobom nieupoważnionym.  
5. Każda ze Strony odpowiada samodzielnie za naruszenie przepisów Rozporządzenia, ustawy o 

ochronie danych osobowych lub Umowy, w tym samodzielnie ponosi koszty wypłaty  

odszkodowania lub kary grzywny.  
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§ 16 

 

1. Integralną częścią niniejszej Umowy są jej załączniki: 
1) Załącznik nr 1 - odpis/wydruk z KRS dotyczący Zamawiającego, 
2) Załącznik nr 2 - odpis/wydruk z KRS lub innego rejestru dotyczący Wykonawcy wraz z 

ewentualnym pełnomocnictwem do reprezentowania Wykonawcy, 
3) Załącznik nr 3 – SIWZ wraz z załącznikami, 
4) Załącznik nr 4 - Oferta, 

2. Dla celów interpretacji postanowień niniejszej Umowy będą miały pierwszeństwo dokumenty 
zgodnie z następującą kolejnością: 
1) Umowa, 

2) SIWZ, 

3) Oferta. 

3. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają sporządzenia aneksu w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. 
4. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez polski sąd 

powszechnych miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
5. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

egzemplarzu dla każdej ze Stron. 
 

 

Podpisy Stron: 

 

Za Zamawiającego Za Wykonawcę 

 

 

__________________________ __________________________ 

Piotr Grubek - Prezes Zarządu (imię i nazwisko - stanowisko) 

 

 

 

 __________________________ 

 (imię i nazwisko – stanowisko) 


