
 

 
Załącznik nr 2 do SWZ 

Projekt umowy 

 

UMOWA NR ………. 

 

zawarta dnia ...............................  r. w Bytowie pomiędzy:  

Kompleks Basenowo - Rekreacyjny w Bytowie Spółka z o.o., 

ul. Adama Mickiewicza 15, 77-100 Bytów,   

wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

... – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, 

stanowiącym załącznik do umowy, NIP: 8421769765, REGON: 221721895  

reprezentowaną przez:  

Pana Grzegorz Domżalski – Prezesa Zarządu 

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

a  

*gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego:  

spółką pod firmą „…” z siedzibą w ... (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. 

………., ………………. (wpisać adres), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS ................ – zgodnie z wydrukiem z Centralnej 

Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, stanowiącym załącznik nr 5 do umowy, NIP 

……………….., REGON …………………….., zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez 

..........1/reprezentowaną przez … działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, 

stanowiącego załącznik nr 5a do umowy2,  

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:  

Panią/Panem …,  prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą „…” z siedzibą w 

… (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ……………….. (wpisać adres), – zgodnie z 

wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

stanowiącym załącznik nr 5 do umowy, NIP ……………, REGON …………., zwaną/-ym dalej 

„Wykonawcą”, reprezentowaną/-ym przez … działającą/-ego na podstawie 

pełnomocnictwa,  

wspólnie zwanymi dalej „Stronami”,  

o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę w zakresie 

ratownictwa wodnego na potrzeby Kompleksu Basenowo - Rekreacyjnego w 

Bytowie Spółka z o.o. w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.  

2. Usługa obejmuje w szczególności: 

1) zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających z pływalni, 
2) kontrolę nad przestrzeganiem postanowień regulaminów obiektu przez 

wszystkich jego użytkowników, które stanowią Załącznik nr 3 do Umowy 
3) przestrzeganie instrukcji stanowiących Załączniki Nr 3-76 do Umowy, 
4) obsługę ratowniczą pływalni, w skład której wchodzą: 

                                                           
1 Jeżeli przy zawarciu umowy działa osoba/-y pełniąca/-e funkcję organu (członka organu) lub prokurent spółki. 
2 Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik spółki. 



 

 
a) basen sportowy o długości 25 m i szerokości 12,5 m 

(głębokość niecki zmienia się od 1,3 do 1,8 m) z sześcioma torami 
dla zawodników, 

b) basen rekreacyjny (227,30 m2 lustra wody) o głębokości od 
0,90 m do 1,20 m z atrakcjami: 

 dzika rzeka, 
 wewnętrzna zjeżdżalnia rodzinna, 
 leżanki z masażami, 
 masaże poziome i pionowe, 
 ławeczki, 
 gejzery wodne, 
 dwa tory do nauki pływania, 

c) brodzik dla dzieci (25,17 m2 lustra wody) o głębokości od 
0,140 m do 0,35 m wraz ze zjeżdżalnią „słonik”, 

d) dwa baseny jacuzzi, 
e)  dwie zjeżdżalnie zewnętrzne o długości 71 i 63 m z 

oddzielnymi hamowniami 
5) aktualnie obowiązujące godziny otwarcia Kompleksu Basenowo - 

Rekreacyjnego w Bytowie: 
a) poniedziałek - piątek 7:00 - 22:00 
b) sobota - niedziela, święta 8:00 - 22:00 

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w godzinach 
otwarcia (funkcjonowania) Kompleksu Basenowo - Rekreacyjnego w 
Bytowie. 

6) wymaga się, aby liczba ratowników pełniących dyżur w wyznaczonych 
strefach Kompleksu Basenowo - Rekreacyjnego w Bytowie była zgodna z 
wytycznymi Załącznika nr 6 i 7 do Umowy. 

7) Wykonawca, w ramach realizacji zamówienia, zobowiązany będzie w 
szczególności do: 

a)  kompleksowego zabezpieczenia ratowniczego na terenie 
Kompleksu Basenowo - Rekreacyjnego w Bytowie, 

b) udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej w godzinach 
otwarcia obiektu, 

c) 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 2016 r., poz. 
656) wraz z aktami wykonawczymi, 

d) wykonywania wszystkich obowiązków określonych w 
„zakresie obowiązków ratownika”, stanowiących Załącznik 4 do 
Umowy, 

e) prowadzenia nadzoru w zakresie przestrzegania przez 
osoby korzystające z pływalni obowiązujących Regulaminów 
Kompleksu Basenowo - Rekreacyjnego w Bytowie  (Załącznik Nr 2 
do Umowy), przepisów BHP i ppoż., w tym pouczania grup 
zorganizowanych oraz osób indywidualnych korzystających z 
pływalni, o obowiązujących na terenie Kompleksu Basenowo - 
Rekreacyjnego w Bytowie przepisach, 

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



 

 
g) zapewnienia osoby odpowiedzialnej ze strony Wykonawcy 

za kontrolę i nadzór prawidłowości realizacji powierzonego 
zadania, 

h) bieżącego wyposażenia ratowników w stroje i obuwie 
zgodne z wymogami BHP, 

i) dbania o stanowisko ratownicze oraz konserwację powierzonego 
sprzętu, 

j) prowadzenia podstawowej dokumentacji i systemu raportowania, 
w tym „Dziennika pracy ratowników” i „Dziennika pracy punktu 
sanitarnego”, 

k) przestrzegania zakresu obowiązków i czynności ratowników 
na poszczególnych stanowiskach, określonych w Załączniku Nr 3 
do Umowy, 

l) przestrzegania procedur obowiązujących w Kompleksie Basenowo 
- Rekreacyjnych w Bytowie, 

m) zapewnienia, aby każdy ratownik realizujący przedmiot 
niniejszego zamówienia, posiadał: 

 aktualne uprawnienia nadane przez organizację ratowniczą 
posiadającą zgodę na wykonywanie ratownictwa wodnego, 
wydane przez Ministra Właściwego do Spraw 
Wewnętrznych, 

 zaświadczenie o ukończeniu kursu Kwalifikowanej 
Pierwszej Pomocy, 

 zaświadczenie o odbytym badaniu lekarskim, 
 orzeczenie o odbytym badaniu do celów sanitarno - 

epidemiologicznych, 
 zaświadczenie o odbyciu aktualnego szkolenia BHP 

8) szacunkowa ilość godzin ratowniczych w okresie realizacji 
zamówienia (12 miesięcy) wynosi: 16 000, a planowane godziny i 
liczba ratowników została określona w Załączniku nr 6 do Umowy (z 
zastrzeżeniem ust. 5 i 6 ) 

a) do wyliczeń przyjęto następujące założenia: 
 planowana przerwa technologiczna - 7 dni, 
 dni świąteczne, w których pływalnia będzie nieczynna: 4 dni, 

b) przez jedną godzinę ratowniczą Zamawiający rozumie 
świadczenie usługi ratowniczej przez jedną osobę w ciągu jednej 
godziny.  

4. Usługi będące przedmiotem zamówienia winny być wykonywane w szczególności 

zgodnie z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających 

na obszarach wodnych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 656). 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia przedmiotu zamówienia w 

zakresie ilościowym w przypadku, gdy z powodów ekonomicznych, bieżących 

potrzeb lub innych nie będzie to leżało w interesie Zamawiającego. 

6. W związku z ograniczeniem przedmiotu zamówienia Wykonawcy nie będą 

przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. Zamawiający 

informuje, iż minimalny zakres zamówienia, jaki zostanie zrealizowany to 800 

godzin (z zastrzeżeniem § 10 ust. 2 pkt 8) umowy). 

 

 
 



 

 
§ 2 

Obowiązki i prawa stron 

1. Wykonawca oświadcza, że uprawniony jest do świadczenia usług będących 

przedmiotem niniejszej Umowy, oraz że dysponuje kadrą dwunastu 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 Umowy, przestrzegając obowiązujących 

przepisów prawa, w tym przepisów BHP i ppoż. 

4. Wykonawca w trakcie świadczenia usług zobowiązuje się do przestrzegania 

regulaminów, procedur, instrukcji i zasad obowiązujących u Zamawiającego 

(opisanych w załącznikach nr 3-6 do Umowy). 

5. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przed rozpoczęciem 

realizacji niniejszej Umowy oraz każdorazowo, w razie zatrudnienia nowych osób do 

realizacji zadań będących przedmiotem Umowy, kopie: 

a) uprawnień nadanych przez organizację ratowniczą posiadającą zgodę na 

wykonywanie ratownictwa wodnego, wydane przez Ministra Właściwego do 

Spraw Wewnętrznych, 

b) zaświadczenia o ukończeniu kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, 

c) zaświadczenia o odbytym badaniu lekarskim, 

d) orzeczenia o odbytym badaniu do celów sanitarno - epidemiologicznych, 

e) zaświadczenia o odbyciu aktualnego szkolenia BHP 

6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usługi ratownictwa wodnego z 

zakresu organizacyjnego, sprzętowego, osobowego i pomocy przedlekarskiej, a w 

szczególności: 

a) bieżącego wyposażenia ratowników w jednolitą odzież i obuwie zgodne z 

wymogami BHP, 

b) dbanie o stanowisko pracy oraz konserwację powierzonego sprzętu, 

c) prowadzenie podstawowej dokumentacji i systemu raportowania, 

d) przestrzegania procedur i instrukcji: 

 obejmowania, przekazywania i zakończenia dyżuru, 

 alarmowych przy wypadkach w różnych miejscach obiektu, 

 udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, 

 łączności, 

 sprawdzenia działania atrakcji wodnych, 

 określenia i przestrzegania zakresu obowiązków i czynności ratowników na 

poszczególnych stanowiskach. 



 

 
7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za powierzony mu w użytkowanie 

sprzęt ratowniczy, poświadczony w protokole przekazania. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego uzupełnienia apteczek w sprzęt 

medyczny, leki, artykuły sanitarne. 

9. 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. Harmonogram 

udostępniony będzie w pomieszczeniu ratowników wodnych na terenie obiektu 

Kompleksu Basenowo - Rekreacyjnego w Bytowie. 

10. O wszelkich zmianach w harmonogramie pracy ratowników wodnych należy 

informować Kierownika obiektu. 

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu co do ilości ratowników 

wodnych w poszczególnych godzinach pracy z trzydniowym wyprzedzeniem. 

12. Zmniejszenie przez Zamawiającego liczby zleconych godzin ratowniczych w stosunku 

do szacunkowej ilości godzin nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez 

Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń. 

13. Zamawiający zapewni nieodpłatnie Wykonawcy pomieszczenie socjalno - ratownicze 

oraz udostępni w razie potrzeby telefon umożliwiający połączenie się z numerami 

alarmowymi - Policji, Straży Pożarnej i Pogotowia. 

14. Przekazanie pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia, o którym mowa w ust. 7 i 8 

odbędzie się przeddzień rozpoczęcia świadczenia usługi na podstawie protokołu. 

15. 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. 

16. Strony są zobowiązane do współdziałania w celu prawidłowego wykonania usługi. 

 
 

§ 3 

Wynagrodzenie i sposób płatności 

1. Strony ustalają, że za prawidłowe i kompletne wykonanie przedmiotu umowy 

Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wynagrodzenie miesięczne, wyliczone jako 

iloczyn przepracowanych godzin ratowniczych i jednostkowej stawki godzinowej, o 

której mowa w ust. 2, powiększone o podatek od towarów i usług według stawki 

obowiązującej w dniu wystawienia faktury. 

2. Jednostkowa stawka godzinowa wynosi ………………. zł netto, obejmuje 

wszystkie koszty realizacji przedmiotu Umowy i jest niezmienna w całym 

okresie obowiązywania umowy. 

3. Szacunkowa wartość przedmiotu Umowy wyniesie …………………………. (słownie) zł 

brutto, w tym wartość netto wyniesie ………………………….. zł. 

4. Rozliczenia za wykonaną usługę odbywać się będą w jednomiesięcznych okresach 

rozliczeniowych, na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę na 

koniec okresu rozliczeniowego, do 5-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 do 30 dni od daty 

doręczenia prawidłowo 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. 

7. Wynagrodzenie Wykonawcy wyliczone zostanie na podstawie rzeczywistej ilości 

roboczogodzin świadczenia usługi. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w 

związku ze zleceniem przez Zamawiającego zrealizowania usługi  

w mniejszym zakresie. 

8. Faktury o których mowa w ust. 4 obejmować będą wynagrodzenie Wykonawcy będące 

iloczynem ilości godzin wykonywania usługi wskazanej w odpowiednim punkcie § 1 

ust. 2 pkt 8) umowy i zryczałtowanej stawki godzinowej wskazanej w ust. 2. 

9. Do faktury Wykonawca dołączy zestawienie roboczogodzin w danym miesiącu, 

podpisane przez Koordynatora ochrony i zaakceptowane przez upoważnionego 

przedstawiciela Zamawiającego. 

10. Faktury będą płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na 

fakturze w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo 

wystawionej faktury VAT z zestawieniem roboczogodzin.    

11. Za datę dokonania zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego.  

12. Fakturę należy wystawić i przekazać dla: 

Kompleks Basenowo - Rekreacyjny w Bytowie Spółka z o.o., 

ul. Adama Mickiewicza 15, 77-100 Bytów,   

NIP: 8421769765, REGON: 221721895 

13. Wykonawca ma prawo skorzystania z możliwości przekazania ustrukturyzowanej 

faktury elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o 

elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty 

budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 

2191). 

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej części 

zafakturowanej kwoty w przypadku stwierdzenia, że jest ona niezgodna z umową lub 

przepisami powszechnie obowiązującymi w tym przepisami o podatku od towarów i 

usług. 

 

§ 4 

Termin zawarcia umowy 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. od dnia 01.01.2022 r. do dnia 

31.12.2022 r. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług również w soboty, niedziele i 

święta oraz dni ustawowo wolne od pracy - zgodnie z zapotrzebowaniem 

Zamawiającego. 

3. Przewidywany czas pracy obsługi ratowniczej w okresie obowiązywania umowy 

wynosić będzie: 



 

 
a) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 22:00, 

b) w soboty, niedziele i święta w godzinach od 8:00 do 22:00. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian w godzinach otwarcia (funkcjonowania) 

Kompleksu Basenowo - Rekreacyjnego w Bytowie. 

5. W przypadku konieczności dokonania zmian w godzinach otwarcia (funkcjonowania) 

pływalni, Zamawiający przedstawi Wykonawcy pisemną zmianę z co najmniej 

trzydniowym wyprzedzeniem w stosunku do planowanego terminu wprowadzenia 

zmian. 

6. Zmiany w godzinach otwarcia (funkcjonowania) pływalni nie wymagają aneksu. 

7. Strony ustalają, że ze względu na konieczność przerwy technologicznej pływalnia 

będzie w ciągu roku wyłączona z użytkowania przez okres niezbędny do wykonania 

remontu. Za okres ten Wykonawcy nie będzie przysługiwało wynagrodzenie. 

Orientacyjny termin przerwy technologicznej został określony w harmonogramie 

godzin otwarcia obiektu, stanowiącym Załącznik do niniejszej Umowy. Termin 

przerwy technologicznej może ulec zmianie i zostanie on podany do wiadomości 

Wykonawcy z co najmniej czternastodniowym wyprzedzeniem. 

8. Ze względu na ustalone u Zamawiającego dni wolne od pracy określone w 

harmonogramie godzin otwarcia obiektu, stanowiącym Załącznik do niniejszej 

Umowy, Wykonawca w tych dniach nie będzie świadczył usług ratowniczych i nie 

będzie przysługiwało prawo do wynagrodzenia. W przypadku ustalenia przez 

Zamawiającego innych dni wolnych od pracy, Zamawiający zastrzega sobie prawo ich 

wprowadzenia również jako wolne, na zasadach określonych w niniejszym ustępie 

9. Ilekroć w umowie lub dokumentach, do których umowa ta się odnosi mowa o „dniach 

roboczych”, należy przez nie rozumieć dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem 

dni wolnych od pracy, o których mowa w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach 

wolnych od pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 90 z późn. zm.). 

 

§ 5 

Personel 

1. W czasie trwania niniejszej Umowy Wykonawca ma prawo dokonywać zmian 

personalnych na stanowiskach ratowników wodnych jedynie za zgodą 

Zamawiającego. Wykonawca najpóźniej na dwa dni przed dokonaniem zmian 

personalnych przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające posiadane 

kwalifikacje nowo zatrudnionej osoby. 

2. Zamawiający może nie wyrazić zgody na zmianę, jeżeli wskazany przez Wykonawcę 

pracownik nie posiada wymaganych w postępowaniu kwalifikacji lub uprawnień.  

3. Zamawiający ma prawo żądać zmiany którejkolwiek z osób wykonujących usługę, 

jeżeli osoba ta nie wykonuje usługi w sposób należyty, wykonuje usługę niezgodnie z 

przepisami powszechnie obowiązującymi lub zasadami współżycia społecznego lub 

ma negatywny wpływ na sposób realizacji umowy.  

4. W sytuacji niestawienia się któregokolwiek pracownika w miejscu świadczenia przez 

niego usługi lub braku możliwości wykonywania przez tego pracownika obowiązków 

służbowych, Wykonawca ma obowiązek zastąpić go inną osobą o kwalifikacjach nie 

gorszych ciągu maksymalnie 1 godz. od poinformowania Wykonawcy przez 

Zamawiającego.  



 

 
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do okresowej oceny pracy osób wykonujących 

przedmiot 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. Kontrole będą odnotowane w dzienniku pracy ratowników, 

a ewentualne uchybienia muszą zostać usunięta na bieżąco. Osobą uprawnioną do 

oceny pracy/kontroli uprawnieni ze strony Zamawiającego są: Prezes Kompleksu 

Basenowo - Rekreacyjnego w Bytowie Spółka z o.o., Kierownik lub osoba 

upoważniona przez Zamawiającego. 

6. Zamawiający w przypadku stwierdzenia rażących naruszeń z zakresu ratownictwa 

wodnego, a w szczególności zaniedbań mogących narazić na niebezpieczeństwo 

osoby korzystające z pływalni będą podstawą do rozwiązania umowy w trybie 

natychmiastowym i obciążenie Wykonawcy karą umowną stanowiącą równowartość 

kosztów zastępstwa ratowniczego przez okres dwóch miesięcy od daty rozwiązania 

umowy. 

7. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać dodatkowe zadania zlecone przez 

Zamawiającego związane z funkcjonowaniem pływalni. 

8. Wykonawca oraz osoby z nim powiązane nie mogą prowadzić indywidualnych zajęć 

nauki pływania na terenie obiektu 

9. Wykonawca zobowiązuje się umieścić tablicę informacyjną o wykonywanej usłudze 

w miejscu pracy ratowników, na której muszą być zamieszczone: 

a. pełna nazwa Wykonawcy z adresem i telefonem osoby odpowiedzialnej, 

b. imiona i nazwiska osób wykonujących usługi ratownicze z ramienia 

Wykonawcy w czasie dyżuru oraz książkę skarg i wniosków. 

 

§ 6 

Kary umowne 

1. Zamawiający ma prawo naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości: 

a) za każde rozpoczęte 10 minut zwłoki przez każdego z ratowników w 

rozpoczęciu wykonywania obowiązków - kara umowna w wysokości 

odpowiadającej iloczynowi godzin ratowniczych, które powinien przepracować 

ratownik w dniu, w którym nastąpiło spóźnienie i ceny jednostkowej netto. Do 

tej wartości zostanie doliczony podatek VAT, 

b) za każdorazowe nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy, stwierdzone 

notatką Zamawiającego - kara umowna w wysokości 25% wynagrodzenia 

łącznego brutto za miesiąc, w którym nastąpi nienależyte wykonanie 

przedmiotu Umowy, 

c) za każdorazowy brak na zmianie wymaganej ilości personelu o odpowiednich 

kwalifikacjach - kara umowna w wysokości 25% wynagrodzenia łącznego 

brutto za miesiąc, w którym nastąpi brak wymaganej ilości personelu, 

d) za każdorazowy brak wymaganej ilości obsługi ratowniczej na zmianie, która 

spowoduje konieczność zamknięcia niecki basenowej - kara umowna w 

wysokości 50% wynagrodzenia łącznego brutto za miesiąc, w którym wystąpi 

brak wymaganej ilości personelu, 



 

 
e) za niewyposażenie w przenośny defibrylator AED spełniający wymagania 

postawione przez Zamawiającego (w przypadku, gdy Wykonawca zobowiązał 

się do spełnienia powyższego kryterium) w wysokości 10 000 zł brutto za 

każdorazowe stwierdzenie braku przenośnego defibrylatora AED spełniającego 

wymagania postawione przez Zamawiającego, przy czym karę można nakładać 

wielokrotnie, 

f) za niezorganizowanie zawodów pływackich dla dzieci z okazji Dnia Dziecka 

połączonych z pokazami ratownictwa wodnego (w przypadku, gdy Wykonawca 

zobowiązał się do spełnienia powyższego kryterium) w wysokości 50 000,00 zł 

brutto. 

g) 20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 3 w 

przypadku odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę od umowy z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 

h) 250 zł w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 12 

ust. 1 umowy, za każdy dzień roboczy, w którym osoba niezatrudniona przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wykonywała 

czynności wymienione w § 12 ust. 1 umowy, 

i) 2.500,00 złotych za każdy przypadek, gdy osoby pełniące czynności w ramach 

niniejszej umowy będą znajdowały się pod wpływem alkoholu lub innych 

środków odurzających; 

j) 1.000,00 złotych za każdy przypadek samowolnego opuszczenia posterunku lub 

obiektu w trakcie wykonywania usługi przez osobę pełniącą czynności w 

ramach niniejszej umowy. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 3 w przypadku odstąpienia przez niego 

od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody. 

4. 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. 

5. 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. 

6. Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych 

tytułów do maksymalnej wysokości 25% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w § 3 ust. 3 umowy. 

7. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 4 Zamawiający może przekazać wedle 

własnego uznania: 



 

 
1) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres 

………………………., 

2) W formie elektronicznej, o której mowa w art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego na adres 

poczty elektronicznej: ………………………………. 

8. Terminem otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 7 jest: 

1) w przypadku powiadomienia złożonego w formie pisemnej – dzień jego odbioru 

wskazany na potwierdzeniu odbioru, 

2) w przypadku powiadomienia złożonego w formie elektronicznej - dzień wysłania 

wiadomości zawierającej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 7 pkt 2). 

9. Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania przenoszącego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. 

10. Jeżeli w trakcie wykonywania przez Wykonawcę usług będących przedmiotem 

niniejszej Umowy powstanie szkoda u klientów korzystających z obiektu 

basenowego, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za tę szkodę na zasadach 

wynikających z kodeksu cywilnego. 

 

§ 7 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od niniejszej umowy z powodu okoliczności, o 

których mowa w art. 456 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Zamawiającemu przysługuje dodatkowo umowne prawo odstąpienia od niniejszej 

umowy w następujących przypadkach: 

1) Wykonawca nie przystąpił do wykonania usługi, w terminie 5 dni od dnia 

zawarcia umowy, 

2) Wykonawca co najmniej raz przerwał wykonywanie usługi, 

3) Wykonawca wykonuje usługę niezgodnie z umową, złożoną ofertą, SWZ, 

załącznikami do SWZ lub poleceniami Zamawiającego, 

4) Wykonawca przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z niniejszą umową 

oraz powszechnie obowiązującymi przepisami, 

5) Wykonawca powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi 

bez zgody Zamawiającego, 

6) Wykonawca utracił uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w 

zakresie ochrony osób i mienia lub uprawnienia te zostały ograniczone w 

sposób niepozwalający na świadczenie usługi, 

7) Przedsiębiorstwo Wykonawcy zostało postawione w stan likwidacji, 

8) W czasie realizacji umowy, co najmniej pięciokrotnie wystąpiły okoliczności 

uzasadniające naliczenie kar umownych. 

9) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy 
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim 
wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z 
tytułu wykonania części umowy, zrealizowanej do czasu odstąpienia. 

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć w terminie 30 dni od zaistnienia 

okoliczności wskazanej w ust. 2 w formie pisemnej lub elektronicznej pod rygorem 

nieważności.  



 

 
4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przerwania 

wykonywania umowy. 

5. W przypadku odstąpienia, strony sporządzą protokół inwentaryzacji wykonanej 

usługi według stanu na dzień złożenia oświadczenia o odstąpieniu. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcy przysługuje jedynie 

wynagrodzenie z tytułu części wykonanej usługi. 

7. Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia niniejszej umowy  

z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca 

kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym Zamawiający złożył 

oświadczenie o wypowiedzeniu. 

8. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 7 składa się w formie pisemnej lub 

elektronicznej pod rygorem nieważności wraz z uzasadnieniem. 

 

§ 8 

Ochrona danych osobowych 

1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych 

osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia, Zamawiający będzie ich 

administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej „Rozporządzeniem”), a Wykonawca – 

podmiotem przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.  

2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe 

do przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.  

3. Wykonawca zobowiązuje się:  

1) przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, 

Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą,  

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich 

środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień 

bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych 

osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia,  

3) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych 

osobowych,  

4) do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim 

osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej 

umowy,  

5) zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b 

Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do 

przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno 

w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.  

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa / zwraca Zamawiającemu 

wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii 

lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. 

5. Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z 

obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania 

się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia. 



 

 
6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej 

zwłoki zgłasza je administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia 

naruszenia. 

7. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy 

środki zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu 

powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia jej 

wykonania audytorowi. 

8. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy 

informując o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli 

w terminie nie dłuższym niż 7 dni 

10. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do 

wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 

11. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego 

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu 

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

12. Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały 

nałożone na Wykonawcę. 

13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie 

podwykonawcy w zakresie obowiązku ochrony danych. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego 

o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, 

dotyczącym przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych w 

umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym 

przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich 

planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez 

inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

15. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, 

danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od 

Zamawiającego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy 

przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”). 

16. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do 

zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane 

ani udostępniane w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność 

§ 9 

Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania przez cały okres świadczenia usługi 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) z tytułu prowadzonej działalności 

gospodarczej, w zakresie objętym niniejszą umową, z wyszczególnieniem kodów PKD 

85.51, 84.12, 86.90E, 85.59B i 93.11 na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 

wynagrodzenie umowne brutto wynikające z  umowy  

2. Jeżeli wykonawca przedłoży polisę na okres krótszy niż okres realizacji zamówienia, 

będzie zobowiązany na 7 dni przed utratą jej ważności przedłożyć nową polisę na 



 

 
okres kolejny pod rygorem zapłaty kar umownych w wysokości 500 zł za każdy dzień 

zwłoki.  

3. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii polisy ubezpieczeniowej (OC), o której mowa w ust. 1, w 

terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. 

4. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 podlegają akceptacji 

Zamawiającego. 

 

 

 

§ 10 

Zmiany umowy 

1. Zamawiający może dokonać zmiany niniejszej umowy na podstawie art. 454 i 455 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień niniejszej 

umowy przy wystąpieniu następujących warunków: 

1) w zakresie zmiany terminu wykonania w przypadku: 
a) wystąpienia siły wyższej, 
b) zmian w wykonaniu przedmiotu zamówienia wynikających z inicjatywy 

Zamawiającego lub okoliczności które uniemożliwiają należyte wykonanie 
przedmiotu umowy, 

c) zawieszenia wykonania usług przez Zamawiającego. 
2) zmianę wynagrodzenia: 

a) zmniejszenie wynagrodzenia w przypadku ograniczenia zakresu 
przedmiotu umowy, 

b) zmniejszenie wynagrodzenia o wartość usług nie wykonanych, a ujętych w 
cenie zaoferowanej przez Wykonawcę, 

3) zmiana czasu trwania przerw technologicznych, 
4) zmian obligatoryjnych wynikających ze zmian przepisów prawa, niezależnych 

od stron, 
5) zmiana podwykonawców, których udział w realizacji przedmiotu umowy 

zaakceptował Zamawiający, 
6) zmiany osób wskazanych przez Wykonawcę do pełnienia funkcji, o których 

mowa w § 2 ust. 9 umowy, przy czym nowo wskazane osoby powinny spełniać 
wymagania określone przez Zamawiającego w SWZ i uzyskać pozytywną 
akceptację Zamawiającego. 

7) zmiany podmiotów trzecich na etapie realizacji Umowy, na zasobach których 
Wykonawca opierał się wskazując spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu, z zastrzeżeniem, że spełnione są warunki udziału w 
postępowaniu określone w SWZ, 

8) zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy poniżej wartości minimalnej 

wskazanej w § 3 ust. 3, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w 

interesie publicznym lub wystąpiły nieprzewidziane przez zamawiającego w 

dniu ogłaszania postępowania okoliczności o charakterze finansowym, 

ekonomicznym lub społecznym, które powodują, że dostawa w podstawowym 

zakresie prowadziłaby do nieefektywnych wydatków publicznych. 

3. Zmiana może być inicjowana na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, przy czym 

strona wnioskująca zobowiązana jest do szczegółowego uzasadnienia 

proponowanych zmian, np.:  



 

 
a) prawidłowa realizacja przedmiotu zamówienia, gospodarność, efektywność itp.  

b) zmiana musi uzyskać aprobatę obu stron,  

c) zmiana musi być zgodna z ustawą, w tym w szczególności:  

 zmiana umowy nie może naruszać zasady zachowania uczciwej konkurencji 

oraz równego traktowania Wykonawców,  

 zmiana musi być wprowadzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

 

§ 11 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia osobiście/przy pomocy 

podwykonawców, którzy wykonają następujący zakres:................................................. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z których pomocą 

wykonuje przedmiot umowy (w tym podwykonawców, którym powierzył 

wykonanie części przedmiotu umowy) jak za działania własne. Wykonawca ponosi 

wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z 

realizacją przedmiotu zamówienia. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania 

podwykonawcy.  

 

§ 12 

Klauzula zatrudnienia 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez 

cały okres realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących następujące 

czynności: pełniące funkcję ratowników wodnych. 

2. Wykonawca, w dniu zawarcia umowy, przedstawi Zamawiającemu oświadczenie 

własne o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności 

objęte umową. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne 

określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 

wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska zatrudnionego 

pracownika, daty zawarcia umowy o pracę, rodzaju umowy o pracę i zakresu 

obowiązków pracownika. 

3. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane 

w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

a) żądania dodatkowych oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia 

spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 

spełniania ww. wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

wykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 

Państwową Inspekcję Pracy. 



 

 
6. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym 

w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu aktualne 

dokumenty wskazane w ust. 2. 

 

 

§ 13 

Postanowienia końcowe 

1. Jakiekolwiek zmiany w treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

2. Do spraw  nie  unormowanych  w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z  2021 r . poz. 1129 z późn. zm.). 

3. Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozpatrywane będą przez sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę  sporządzono  w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 

 

Załączniki do Umowy: 

1) Oferta Wykonawcy - Załącznik Nr 1 do Umowy, 

2) Wykaz osób skierowanych do wykonania usługi Załącznik nr 2 do Umowy, 

3) Regulaminy Kompleksu Basenowo - Rekreacyjnego Bytów - Załącznik nr 3 do 

Umowy, 

4) Zakres obowiązków ratownika Kompleksu Basenowo - Rekreacyjnego Bytów - 

Załącznik nr 4 do Umowy, 

5) Sprzęt medyczny i ratowniczy Kompleks Basenowo - Rekreacyjny Bytów - 

Załącznik nr 5 do Umowy, 

6) Stanowiska ratownicze - strefy Kompleks Basenowo - Rekreacyjny Bytów - 

Załącznik nr 6 do Umowy, 

7) Planowane godziny pracy Kompleks Basenowo - Rekreacyjny Bytów - Załącznik 

nr 7 do Umowy, 

8) Wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego/Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

 

 

           

 

              ZAMAWIAJĄCY                WYKONAWCA 


