Załącznik nr 4
UMOWA NR

/2022 / projekt

zawarta w dniu .................09.2022 roku pomiędzy
1/ Miastem Gorlice - ul. Rynek 2 , 38-300 Gorlice, NIP 738-212-55-07
działającym przez zakład budżetowy :
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gorlicach, ul. Sportowa 9, 38-300 Gorlice
reprezentowanym przez:
Dyrektor
Mariusz Duszowicz
Główna Księgowa
Beata Błaszczyk
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
2/ ………………….
reprezentowaną przez
……………………
zwaną dalej „Wykonawcą”
§1
Przedmiot umowy
1. Umowa niniejsza zawarta została na podstawie przeprowadzonej przez Zamawiającego
procedury w trybie zapytania ofertowego z dnia 21.09.2022 roku dotyczącego zadania pn.:
Kompleksowe świadczenie usług ratownictwa wodnego oraz usług pierwszej pomocy
przedmedycznej na obiekcie krytej pływalni w Gorlicach, ul. Sportowa 2, 38-300 Gorlice
2. Na mocy niniejszej umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia
usług polegających na kompleksowej obsłudze ratowniczej Krytej Pływalni w Gorlicach.
3. W ramach usługi, o której mowa w ust. 1 Wykonawca w szczególności zobowiązuje się do:
a) zapewnienia bezpieczeństwa osobom korzystającym z pływalni, w tym kierowania ewakuacją
tych osób w przypadku takiej konieczności (zagrożenia życia lub zdrowia),
b) pełnienia dyżuru na stanowisku ratowniczym, stałego obserwowania powierzchni wody oraz
osób znajdujących się na terenie pływalni, reagowania na każdy sygnał wzywania pomocy w
sposób zgodny z zaleceniami, zasadami postępowania i zasadami etycznymi,
c) sprawdzania przed przystąpieniem do pracy oraz na bieżąco, w trakcie trwania zmiany, stanu
niecek, zjeżdżalni, stanu technicznego urządzeń i sprzętu zapewniającego bezpieczeństwo
osób kąpiących się, a w razie stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości informowania o
nich niezwłocznie Zamawiającego,
d) reagowania na bieżąco i niezwłocznie na wszelkie naruszenia regulaminu pływalni i zarządzeń
kierownictwa, dotyczące w szczególności:
- zachowań naruszających rygory sanitarno - epidemiologiczne (stany chorobowe, zmiany
skórne, rany itp.);
- zachowań zagrażających bezpieczeństwu klientów pływalni (bieganie, skoki do wody itp.);
- spożywanie alkoholu i innych środków odurzających na terenie pływalni;
- zachowań zagrażających uszkodzeniem lub zniszczeniem urządzeń i wyposażenia pływalni;
e) uaktualniania danych dotyczących temperatury wody i powietrza na pływalni (w razie awarii
automatycznego systemu pomiarowego), a w przypadku zauważonych nieprawidłowości w

eksploatacji pływalni (brak wentylacji, zimna woda w natryskach, niewłaściwa temperatura
powietrza i wody w nieckach, uszkodzenia mechaniczne powłoki wierzchniej ślizgu zjeżdżalni
f)

itp.) zgłaszania ich niezwłocznie kierownictwu pływalni,
oczyszczania powierzchni wody, dna, obszaru wodnego z zanieczyszczeń i przedmiotów
stanowiących zagrożenie dla klientów pływalni, a w przypadku zanieczyszczeń biologicznych
w porozumieniu z Zamawiającym zawieszania korzystania z zanieczyszczonego zbiornika,

g) prowadzenia na bieżąco dziennika pracy, rejestrowania wszystkich ważnych wydarzeń, a w
szczególności faktów udzielania pomocy i podjętych akcji ratowniczych,
h) utrzymywania w czystości i porządku stanowiska pracy i pomieszczeń socjalnych, dezynfekcji
i)

powierzonego sprzętu,
podczas pełnienia swojego dyżuru kilkakrotnego w ciągu każdej godziny obejścia hali
basenowej, tak aby swoją postawą stwarzać klientom pływalni poczucie pełnego
bezpieczeństwa,

j)

zwracania szczególnej uwagi na klientów pływalni korzystających z urządzeń i przyrządów
znajdujących się na hali basenowej, w celu zapewnienia bezpiecznego i zgodnego z
regulaminem ich wykorzystywania,

k) dostosowywania wszystkich interwencji do zaistniałej sytuacji,
l) prezentowania godnego i właściwego stosunku do klientów, przełożonych i obsługi pływalni, w
szczególności poprzez bardzo kulturalne traktowanie klientów, personelu pływalni i
odnoszenie się do nich z szacunkiem. W przypadku jakichkolwiek sporów ( ryzyka skargi) lub
braku reakcji na zwróconą uwagę przekazać niezwłocznie sprawy ustnie, mailowo lub
pisemnie kierownictwu pływalni, niezwłocznie, nie później niż do końca danego dnia pracy,
m) udzielania klientom wyczerpujących informacji dotyczących regulaminu oraz obsługi i działania
urządzeń na terenie pływalni,
n) zapobiegania wszelkim szkodom materialnym wyrządzanym przez użytkowników pływalni; w
sytuacji zaistnienia takich szkód, fakt ten musi być natychmiast zgłoszony Zamawiającemu,
o) sterowania i nadzorowania pracą atrakcji wodnych – zjeżdżalnia, saunarium, jacuzzi,
p) udostępniania osobom korzystającym z pływalni sprzętu do nauki pływania i zabawek
wodnych oraz nadzór nad poprawnością ich używania i oddawania, chyba, że wytyczne
epidemiczne stanowią inaczej,
q) kontroli stanu apteczek pierwszej pomocy oraz uzupełnienia jej w niezbędne środki,
r) na zakończenie pracy pływalni dokonania kontroli pomieszczeń znajdujących się na terenie
hali basenowej (w tym dopilnowanie opuszczenia niecki basenowej), natrysków, szatni celem
stwierdzenia, czy wszyscy klienci opuścili te miejsca,
s) na zakończenie pracy pływalni wyłączenia sprzętu i oświetlenia,
t) kontroli nad powierzonym mieniem i zgłaszania Kierownikowi wszelkich nieprawidłowości
wynikających z powyższego,
u) udzielania pomocy w organizacji zajęć grupowych i współpracy z prowadzącymi te zajęcia,
współpracy przy obsłudze imprez i wydarzeń organizowanych na obiekcie,
v) pisemnego lub mailowo zgłaszania (oprócz wpisów w dziennikach dyżurów ratowników)
zaistniałych poważnych zdarzeń, awarii, uszkodzeń, braków w wyposażeniu
w) znajomości regulaminu obiektu i reagowania na jego naruszanie.
x) wykonywania prac związanych z eksploatacją basenu w zakresie :
- w każdy czwartek zmiana kończąca dzień basenowy ściąga liny torowe, a w piątek zmiana
rozpoczynająca dzień basenowy liny torowe zakłada na swoje miejsce,
- ratownicy pełniący dyżur w każdy dzień o godz. 1330 włączają sauny w strefie SPA,
- na koniec dnia basenowego w każdy poniedziałek ściągają kratki przelewowe,

- w każdy piątek na koniec dnia basenowego ratownicy myją na obu nieckach linię wody
(środki do mycia i czyszczenia dostarcza zamawiający) i czyszczą dno niecki basenowej pod
leżanką powietrzną)
4. Wykonawca oświadcza że posiada wszelkie wymagane prawem zezwolenia na prowadzenie
działalności będącej przedmiotem niniejszej umowy, w szczególności zezwolenie ministra
właściwego do spraw wewnętrznych na wykonywanie usług ratownictwa wodnego zgodnie
z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach
wodnych oraz dysponuje osobami uprawnionymi do świadczenia usług objętych umową,
posiadającymi uprawnienia określone w § 2.
§2
Kwalifikacje ratowników
1. Ratownicy wodni zatrudnieni przez Wykonawcę do realizacji usług będących przedmiotem
niniejszej umowy muszą posiadać aktualne uprawnienia zawodowe (uprawnienia ratownika
wodnego, ukończony kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy), aktualne badania lekarskie, aktualne
badania do celów sanitarno-epidemiologicznych uprawniające do wykonywania obowiązków
ratownika wodnego na pływalniach oraz aktualne przeszkolenie w zakresie BHP.
2. Każda zmiana ratownika podanego w wykazie załączonym do oferty wymaga uprzedniego
zgłoszenia do Zamawiającego wraz z przedłożeniem dokumentów potwierdzających posiadanie
przez niego uprawnień określonych w ust. 1.
§3
Obowiązki Zamawiającego
Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia Wykonawcy pomieszczenia socjalnego - pokoju
ratowników oraz następującego sprzętu:
1/ sprzęt ratowniczy - koła, rzutki, żerdzie, liny ratownicze (bez R1);
2/ wyposażenie stanowiskowe — stół, krzesła,
3/ windy dla osób niepełnosprawnych
§4
Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania obsługi ratowniczej oraz zabezpieczenia sprzętu
ratowniczego i medycznego (Sprzęt R1) na Krytej Pływalni OSiR w Gorlicach, w okresie
obowiązywania umowy, jednakże Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z obsługi
ratowniczej w przypadku nieprzewidzianych przerw i sytuacji losowych oraz ponowienia obsługi
ratowniczej w przypadku usunięcia usterki, będącej przyczyną unieruchomienia Basenu.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usługi zabezpieczenia ratowniczego w zakresie
organizacji pracy ratowników wodnych zgodnie z warunkami zamówienia i jest odpowiedzialny za
całokształt spraw związanych z pracą ratowników, respektowaniem i stosowaniem przez nich
zapisów regulaminów krytej pływalni w Gorlicach oraz postanowień podpisanej umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do udzielania pomocy w organizowaniu imprez sportowych oraz
zawodów (liga pływacka, OMG w Pływaniu).
4. Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usług w zakresie :
- basen pływacki - wymiary 25 m x 12,5 m, głębokość od 1,2 do 1,8 m, 6 torów,

- basen rekreacyjny – wymiary 12,5 m x 7m , gł. 0-1,2.
- zjeżdżalnię
- brodzik dla dzieci z atrakcjami wodnymi
- saunarium z jacuzzi
- jacuzzi solankowe
5. Wykonawca i jego pracownicy nie mogą wykonywać na obiekcie pływalni innych czynności niż
wynikające z niniejszej umowy, z wyjątkiem działań uzgodnionych wcześniej z Zamawiającym.
6. Wykonawca zobowiązany jest do nawiązania i podjęcia współpracy ze służbami porządkowymi
Miasta Gorlice, tj. z Policją i Strażą Miejską w celu koordynacji i usprawnienia ewentualnych
działań interwencyjnych mających wpływ na bezpieczeństwo osób przebywających na Krytej
Pływalni.
7. Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia planu pracy ratowników oraz regulaminu pracy,
w którym zdefiniowane zostaną stanowiska pracy ratowników oraz zakresy obowiązków na tych
stanowiskach.
8. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia swoim ratownikom, pełniącym dyżur ratowniczy
odpowiedniego sprzętu medycznego i jednolitych strojów :
- koszulka, spodenki - dla każdego ratownika,
- gwizdek, krótkofalówka — dla każdego ratownika,
- sprzęt medyczny - typu R1 (odpowiednio wyposażony, z deską ortopedyczną).
9. Wykonawca odpowiada materialnie za sprzęt wymieniony w § 3 , jego zgodne z przeznaczeniem
użytkowanie, przygotowanie do użytku przed rozpoczęciem dnia basenowego oraz
zabezpieczanie po jego zakończeniu. Protokolarne przekazanie sprzętu wymienionego
Wykonawcy w § 3 nastąpi w dniu 01.10.2022r.
10. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji związanej ze świadczeniem usług
zabezpieczenia, tj. Dziennika pracy ratowników obejmującego każdego dnia następujące wpisy:
nazwiska ratowników pełniących dyżur, rejestr udzielonych pomocy medycznych zawierający
pełne dane osoby poszkodowanej, rodzaj doznanego przez nią urazu, zakres udzielonej pomocy
medycznej oraz sposób przekazania poszkodowanego, tj. nieletni pod opiekę opiekuna prawnego,
zawiadomienie pogotowia ratunkowego itp. Po zakończeniu świadczenia usług Wykonawca
zobowiązany jest do przekazania kompletnej dokumentacji związanej ze świadczoną usługą
Zamawiającemu.
11. Celem właściwego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się do opracowania i wdrożenia
dokumentu obejmującego w szczególności zakres czynności ratowników, plan rotacji zespołu w
czasie zmiany z określeniem czasu pełnienia dyżuru, procedury obejmowania, przekazywania i
zakończenia dyżuru i inne konieczne opracowania.
12. Wykonawca zobowiązany jest do wdrażania bieżących sugestii i poleceń Zamawiającego
związanych ze świadczonymi w ramach umowy usługami.
13. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego wyposażania apteczki pierwszej pomocy oraz
uzupełniania zużytych środków medycznych, a także do zapewnienia wody pitnej dla drużyny
ratowniczej.
14. Wykonawca upoważnia ............................................... tel. ......... do podejmowania w imieniu i na
rzecz Wykonawcy wszelkich decyzji związanych z realizacją niniejszej umowy, w tym do
kontaktowania się z Zamawiającym.
15. Podczas pełnienia dyżuru ratownikowi zabrania się:
a) zezwalania na przebywanie osób postronnych w pomieszczeniu ratowników lub na stanowisku
ratownika,
b) prowadzenia rozmów prywatnych z osobami przebywającymi na pływalni,

c) korzystania w trakcie dyżuru z telefonu komórkowego, czytania książek, prasy, itp.,
c1) korzystania w trakcie dyżuru z telefonu komórkowego, za wyjątkiem wzywania pomocy z
zewnątrz
d) oglądania i słuchania nośników informacji (laptop, notebook, smartfon, itp.) oraz noszenia
słuchawek,
e) podejmowania działalności gospodarczej i prywatnej,
f) jedzenia posiłków/żucia gumy na stanowisku ratowniczym
g) innych czynności utrudniających należyte wykonanie obowiązków wynikających z niniejszej
umowy.
16. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania zmiany osoby ratownika
wodnego realizującego usługi w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia takiego żądania.
17. W przypadku nieprzybycia ratownika lub przybycia w stanie uniemożliwiającym świadczenie usług
Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie skierować innego pracownika do świadczenia usług
informując o powyższym Zamawiającego.
18. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu wgląd w prowadzone przez Wykonawcę dokumenty
związane z wykonaniem przedmiotu umowy.
19. Wykonawca w ramach świadczenia usług na podstawie niniejszej umowy zobowiązuje się
ponadto do:
- stosowania przez ratowników obowiązujących i wprowadzanych w trakcie trwania umowy
przepisów prawa związanych ze stanem epidemii lub zagrożenia epidemią SARS-CoV-2;
- stosowania bieżących oraz ewentualnie wprowadzanych w trakcie realizacji umowy zaleceń
związanych ze stanem epidemii lub zagrożenia epidemią SARS-CoV-2;
- zabezpieczania dla swoich pracowników środków dezynfekcyjnych w ilości niezbędnej do
wykonywania przedmiotu umowy;
-zabezpieczania maseczek na drogi oddechowe;
- bieżącej dezynfekcji pomieszczenia ratowników oraz sprzętu ratowniczego będącego na
wyposażeniu obiektu.
§5
Odpowiedzialność Wykonawcy
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób przebywających na terenie
Krytej Pływalni, organizując we właściwy sposób pracę załogi ratowniczej.
2. W przypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń przez osoby trzecie, tytułem nieprawidłowej
realizacji umowy przez ratowników, którym Wykonawca powierzył wykonanie usługi, Wykonawca
zobowiązuje się we własnym zakresie do pokrycia wynikających roszczeń.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe podczas realizacji
niniejszej umowy, w szczególności powstałe wskutek nienależytego wykonania przedmiotu
umowy bądź niewykonania przedmiotu umowy, bądź nie przestrzegania właściwych dla
utrzymania obiektu regulaminów lub/i procedur przez Wykonawcę oraz osoby, którymi się
posługuje.
4. Dla celów związanych z realizacją niniejszej umowy za nienależyte wykonanie umowy uważa się
także niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków oraz niestosowanie procedur
opisanych w niniejszej umowie.
5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt i mienie Wykonawcy.
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za sprzęt Zamawiającego zużywany do
realizacji przedmiotu umowy.

7. Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za powierzone mu do obsługi mienie
Zamawiającego i zapewnia naprawienie wszystkich ewentualnych szkód wynikłych z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy oraz jego pracowników i osób, którymi się posługuje.
8. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdym wypadku
przy pracy pracownika Wykonawcy.
9. Przez cały okres obowiązywania umowy Wykonawca jest zobowiązany do posiadania aktualnej
polisy, potwierdzającej, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy na sumę gwarancyjną
wynoszącą co najmniej 1 000 000,00 zł (słownie: milion złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia
(ryzyka). Do zakresu ochrony musi być wprowadzona klauzula automatycznego odtwarzania
ustanowionych limitów ubezpieczenia.
10. Umowa ubezpieczeniowa powinna obejmować odpowiedzialność cywilną za czyny niedozwolone
(delikty) oraz za powstałe z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania
umownego (odpowiedzialność kontraktowa).
11. Umowa ubezpieczenia winna obejmować odpowiedzialność za szkody osobowe (rozstrój zdrowia,
uszkodzenie ciała, śmierć poszkodowanego oraz ich następstwa), szkody rzeczowe (zniszczenie,
uszkodzenie mienia oraz ich następstwa), a w szczególności za:
a) szkody wyrządzone przez Wykonawcę tj. od odpowiedzialności wykonawcy określonej art.
429 Kodeksy cywilnego,
b) szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa osób objętych ubezpieczeniem,
c) szkody w postaci strat oraz utraconych korzyści,
d) szkody wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania usług,
e) szkody powstałe w mieniu (w tym ruchomym) znajdującym się na terenie Krytej Pływalni OSiR
Gorlice - Zamawiającego powierzonemu Wykonawcy, będącemu pod kontrolą Wykonawcy, w
związku z realizacją niniejszej umowy.
12. W przypadku wygaśnięcia terminu obowiązywania umowy ubezpieczenia w trakcie
obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia nowej umowy ubezpieczenia
bez dnia przerwy w okresie ubezpieczenia i dostarczenia jej Zamawiającemu niezwłocznie i bez
wezwania, zgodnej z wymaganiami określonymi w niniejszej umowie, nie później niż 3 dni przed
końcem bieżącego okresu ubezpieczenia.
13. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić ciągłość ochrony ubezpieczeniowej przez cały okres
obowiązywania umowy.
14. Na każde żądanie Zamawiającego, wykonawca zobowiązany jest okazać mu niezwłocznie
oryginał polisy wraz z dowodem uiszczenia składek.
§6
Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dziennika przepracowanych godzin ratowniczych,
zaś zestawienie liczby godzin z każdego dnia miesiąca będzie dołączone do faktury.
2. Wynagrodzenie dla Wykonawcy za kompletne, rzetelne i terminowe wykonanie przedmiotu
umowy będzie obliczone na podstawie pisemnego zestawienia faktycznej ilości przepracowanych
godzin ratowniczych zespołu po zakończeniu każdego miesiąca w okresie obowiązywania umowy,
sporządzonego przez Wykonawcę a zatwierdzonego przez Zamawiającego.
3. Zamawiający zobowiązuje się płacić Wykonawcy miesięczne wynagrodzenie z dołu na podstawie
faktury VAT wystawianej po zakończeniu kalendarzowego miesiąca, która będzie płatna
przelewem z 21 dniowym terminem płatności.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynosi .. ............. zł za każdą
przepracowaną godzinę 1 ratownika. Wynagrodzenie za każdy miesiąc stanowi iloczyn stawki
określonej w zdaniu 1 oraz liczby przepracowanych godzin w danym miesiącu.
5. Szacunkowe łączne wynagrodzenie Wykonawcy za cały okres obowiązywania umowy wynosi
……………. zł netto (słownie : …….), plus podatek VAT 23 % w kwocie ……. zł, tj. brutto
…………… zł (słownie : ……).
6. Faktura zostanie wystawiona na Nabywcę : Miasto Gorlice, ul. Rynek 2, 38-300 Gorlice NIP 738212-55-07, zaś odbiorcą faktury i płatnikiem będzie: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gorlicach, 38300 Gorlice, ul. Sportowa 9. Zapłata zostanie dokonana przelewem bankowym na konto
Wykonawcy na podstawie oryginału faktury. Za termin dokonania zapłaty uważa się dzień
obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
7. Faktury oraz korespondencja w zakresie umowy należy kierować na adres - Ośrodek Sportu i
Rekreacji w Gorlicach, ul. Sportowa 9, 38-300 Gorlice.
8. Płatność należności wynikającej z wystawionej faktury nastąpi przy zastosowaniu mechanizmu
podzielonej płatności, o którym mowa w art.108a ustawy o podatku od towarów i usług.
9. Przewidywana liczba godzin ratowniczych nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do ich
wykorzystania w trakcie trwania umowy oraz nie może być podstawą do żadnych roszczeń
Wykonawcy. W przypadku mniejszej liczby godzin niż określona w SWZ Wykonawcy przysługuje
wynagrodzenie za faktyczną liczbę godzin świadczonych usług.
10. Podstawą wystawienia faktury są kompletne, potwierdzające liczbę przepracowanych godzin
wpisy w dzienniku służby ratowników oraz harmonogram pracy za miesiąc /z ewentualnymi
zmianami/, którego dotyczy faktura, potwierdzony przez Zamawiającego.
§7
Odpowiedzialność Wykonawcy
Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób, korzystających z Krytej
Pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gorlicach, zaś jego usługi muszą być wykonywane w sposób
zgodny z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach
wodnych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 147) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27
lutego 2012r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w
sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i
artykuły sanitarne (t.j. Dz.U. 2022r. poz. 1607) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z
dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych
zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego (Dz.U. z 2012r. poz. 108 z późn. zm.)
oraz z innymi aktami prawnymi, jakie będą obowiązywać w okresie świadczenia usługi, a także
zgodnie z obowiązującymi na Krytej Pływalni OSiR w Gorlicach regulaminami.
§8
Kary umowne
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania należytego wykonania usługi przez
Wykonawcę.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia Wykonawcy kar umownych w następujących
przypadkach:
a) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 20 %
wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 5,

b) za brak obsady ratownika - w wysokości 1000 zł za każdą rozpoczętą roboczogodzinę,
c) za opuszczenie stanowiska przez ratownika bez ważnych i uzasadnionych powodów w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek,
d) za używanie telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego przez ratownika
podczas pełnienia dyżurów na stanowisku w celach innych niż zaalarmowanie o zagrożeniu
zdrowia i życia ludzkiego lub mienia; za czytanie, słuchanie muzyki z przenośnych
odtwarzaczy, palenie papierosów podczas pełnienia dyżurów przez ratowników na stanowisku
ratowniczym - w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek;
e) za powierzenie wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy innej osobie niż
f)

wskazana w wykazie w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek;
za naruszenie postanowień umowy lub obowiązujących przepisów — w sposób mogący
spowodować naruszenie zasad bezpieczeństwa, w szczególności za naruszenie warunków
wynikających z obowiązujących regulaminów - w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony

przypadek,
g) za brak u ratownika świadczącego usługę na stanowisku lub wymaganych na podstawie
umowy aktualnych uprawnień — w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek;
h) za odmowę podania danych umożliwiających identyfikację osób wykonujących czynności
objęte niniejszą umową w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek (kara może być
nakładana wielokrotnie wobec tej samej osoby w przypadku niewskazania jej danych przez
Wykonawcę w drodze oświadczenia).
3. Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych tytułów do
maksymalnej wysokości niż 50 % łącznej wartości umowy brutto określonej w § 6 ust. 5.
4. Zapłata kar umownych nastąpi w terminie 5 dni od wezwania.
5. Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Zamawiającego prawa
żądania odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość ewentualnej
szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej.
6. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych lub innych zobowiązań finansowych
Wykonawcy wobec Zamawiającego z faktury przedłożonej do zapłaty przez Wykonawcę, po
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokości naliczonej kary umownej i
wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zapłaty tej kary. Jeśli kwota uzyskana z faktury przedłożonej
do zapłaty przez Wykonawcę nie zabezpieczy roszczeń Zamawiającego w całości, Zamawiający
będzie uprawniony do dochodzenia pozostałej części od Wykonawcy.
7. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z
płatności należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku należytego ukończenia
usługi lub jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z umowy.
§9
Okres obowiązywania umowy
Umowa zawarta zostaje na czas określony od dnia 01.10.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.
§10
Zmiany, wypowiedzenie i odstąpienie od umowy
1. Umowa może zostać rozwiązana lub zawieszona w każdym czasie za porozumieniem stron.
2. Umowa może zostać rozwiązania przez Zamawiającego bez zachowania okresu wypowiedzenia
w przypadku istotnego naruszenia postanowień umowy przez Wykonawcę.

3. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić pisemnie w postaci aneksu, za
zgodą obu stron.
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy, w przypadku
wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej:
a) skrócony lub zawieszony termin realizacji: w przypadku działania siły wyższej, powodzi,
zalania obiektu basenu, niekorzystnych warunków pogodowych lub innych okoliczności
mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania usług, celowość i możliwość
działania obiektu;
b) wynagrodzenie (w tym podatku VAT) — w następstwie zmiany przepisów prawnych, skrócenia
lub wydłużenia terminu świadczenia usług;
c) przedmiot umowy - jeżeli konieczność wprowadzenia zmian jest skutkiem zmiany przepisów
prawa lub potrzeb Zamawiającego.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość

rozwiązania

niniejszej

umowy

ze

skutkiem

natychmiastowym, w przypadku wprowadzenia przepisów prawa związanych ze stanem epidemii
SARS-CoV-2, zakazujących działalności basenów w kraju.
6. Nie stanowi zmiany umowy zmiana danych teleadresowych, osób reprezentujących strony lub
oznaczenia stron umowy wynikających ze zmiany stanu faktycznego albo prawnego.
§ 11
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
2. Ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji niniejszej umowy Strony poddają pod
rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono i podpisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.
4. Integralną częścią umowy jest :
a) oferta Wykonawcy wraz z załącznikami,
b) SWZ wraz z załącznikami.
c) pełnomocnictwo do zawarcia umowy, jeżeli nie wynika ono z treści oferty,
d) uprawnienia zawodowe ratowników w zakresie ratownictwa wodnego,
e) aktualne zaświadczenie ratowników o ukończeniu kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy,
f) aktualne badania lekarskie ratowników,
g) aktualne badania ratowników do celów sanitarno-epidemiologicznych uprawniające do
wykonywania obowiązków ratownika wodnego na pływalniach,
h) aktualne zaświadczenie o przeszkoleniu ratowników w zakresie BHP,
i)

aktualna polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1.000 000 zł.
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