Załącznik nr 5 do SIWZ

UMOWA Nr …………… / 2021
zawarta w dniu …………………… w Wyszkowie pomiędzy:
Gminą Wyszków, 07-200 Wyszków, Al. Róż 2, NIP: 762-188-85-05 zwaną w dalszej treści umowy
„Zamawiającym”, reprezentowaną przez:
...………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
a
zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………………………………………
§1
Tryb zawarcia umowy
Niniejszą umowę zawarto w wyniku przetargu nieograniczonego na postawie Ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).
§2
Przedmiot umowy
1. Zgodnie z ofertą z dnia ………………… 2021 r. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz
Zamawiającego usługi polegającej na zapewnieniu obsługi ratowniczej na Pływalni „Błękitna”
Wyszkowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wyszkowie zlokalizowanej przy ul. Geodetów 54
w Wyszkowie, zwanej dalej przedmiotem umowy.
2. W skład Pływalni „Błękitna” wchodzą:
1) Sześciotorowy basen sportowy o wymiarach 25m x 12,5m i głębokości 1,85m x 1,35m,
6 słupków startowych.
2) Basen rekreacyjny o wymiarach 21m x 8m i głębokości 0,9m x 0,6m, kurtyna wodna, zjeżdżalnia
o długości 40m, mostek biegnący nad częścią basenu rekreacyjnego.
3) Wanna z hydromasażem.
4) Dwie sauny suche.
5) Podnośnik basenowy do transferu osób niepełnosprawnych.
6) Wyposażenie ratunkowe.
3. Usługi stanowiące przedmiot umowy będą świadczone zgodnie z obowiązującymi przepisami
w zakresach określonych Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 15.01.2018 r.
w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą
kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 108 z późn.zm.) i realizowane przez
Wykonawcę w sposób ciągły, w czasie godzin otwarcia Pływalni „Błękitna” WOSiR, w wymaganej
przepisami prawa liczbie ratowników, którzy posiadają wymagane obowiązującymi przepisami
kwaliﬁkacje ratownika wodnego.

4. Zapewnienie warunków bezpieczeństwa musi być realizowane na podstawie ustawy z dnia 18
sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 1482, z 2019 r. poz. 730, 2020.) oraz aktów prawnych wydanych na jej podstawie.
§3
Zakres obowiązków Wykonawcy oraz wymagania dotyczące realizacji umowy
1. Ratownicy zobowiązani są do:
1) zapoznania się z Regulaminem Pływalni „Błękitna” WOSiR, Instrukcją Bezpieczeństwa
Pożarowego potwierdzając to własnoręcznym podpisem,
2) wykonywania usługi zgodnie z harmonogramem, a także do sprawowania nadzoru nad
przestrzeganiem przez osoby przebywające na terenie Pływalni „Błękitna” WOSiR Regulaminu
Pływalni i odpowiedniego reagowania na naruszenia tych zasad, szczególnie w przypadkach
zagrożenia życia lub zdrowia,
3) codziennego sprawdzania przed otwarciem Pływalni „Błękitna” WOSiR stanu technicznego
urządzeń, zjeżdżalni, jaccuzi i sprzętu ratowniczego, a w przypadku zauważonych nieprawidłowości
lub uszkodzeń, zgłoszenia powyższego faktu kierownikowi Pływalni równolegle z wpisem do
dziennika pracy ratowników,
4) zgłoszenia każdego zdarzenia lub przypadku naruszenia regulaminu i odnotowywania w
dzienniku dyżuru ratowniczego. Informacja winna również zawierać opis podjętych przez ratownika
czynności wobec zaistniałego zdarzenia lub osoby naruszającej regulamin,
5) reagowania na przypadki dewastacji lub niszczenia mienia przez użytkowników Pływalni
„Błękitna” WOSiR. W sytuacji zaistnienia szkód, fakt ten musi być natychmiast zgłoszony
kierownikowi Pływalni,
6) sygnalizowania za pomocą urządzeń alarmowych wszelkich przypadków przekroczenia porządku
obowiązującego na terenie Pływalni Błękitna WOSiR oraz pomocy w akcji ewakuacyjnej na
obiekcie,
7) udzielania osobom korzystającym z Pływalni Błękitna WOSiR wyczerpujących informacji na
temat obsługi i działania urządzeń na terenie Pływalni.
2. Z pomieszczeń przekazanych na potrzeby wykonania usług będących przedmiotem umowy mogą
korzystać tylko osoby, wykonujące obowiązki zgodnie z aktualnym harmonogramem.
3. Przebywanie ratowników na terenie Pływalni Błękitna WOSiR poza godzinami pracy /zmiana/
jest możliwe tylko w uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu zgody Dyrektora WOSiR
w Wyszkowie lub osoby upoważnionej wskazanej w § 6 niniejszej umowy.
4. Ratownicy wykonujący usługę zobowiązani są do noszenia stroju ratowniczego zgodnie
z przepisami BHP oraz właściwe wykorzystywanie powierzonego sprzętu ratowniczego i organizacji
służby ratowniczej zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności:
- Ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1482, z 2019 r. poz. 730, 2020.), - Ustawą z dnia 8 września 2006 o
Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 993 z późn. zm.),
- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 roku w sprawie sposobu
oznakowania i zabezpieczenia obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków
informacyjnych i ﬂag (Dz. U. z 2012 r. poz. 286 z późn.zm.),

- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012 roku w sprawie wymagań
dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy,
urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne (Dz. U. z
2012 r. poz. 261 z późn. zm.),
- rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 w sprawie wypoczynku
dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r. poz. 452.),
5. Usługi z ramienia Wykonawcy wykonywać będą osoby posiadające kwaliﬁkacje ratownika
wodnego, zgodnie z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na
obszarach wodnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1482, z 2019 r. poz. 730, 2020.) oraz aktów prawnych
wydanych na jej podstawie oraz ofercie Wykonawcy.
6. W toku realizacji umowy możliwa jest zmiana osób wskazanych w ofercie Wykonawcy, wyłącznie
za zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej oraz pod warunkiem posiadania przez te
osoby co najmniej takich samych uprawnień i kwaliﬁkacji zawodowych jak wymagane przez
przepisy prawa w tym zakresie, zgodnie z ust. 5.
7. W przypadku określonym w ust. 6 Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu
kopie uprawnień ratowników wodnych oraz aktualnych zaświadczeń o ukończeniu kursu
kwaliﬁkowanej pierwszej pomocy w celu uzyskania pisemnej zgody.
8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za sprzęt wykorzystywany w ramach realizacji usługi oraz
jego zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.
9. Wykonawca samodzielnie prowadzi dokumentację ratowniczą.
10. Wykonawca zapewnia opiekę przedmedyczną w ramach Kwaliﬁkowanej Pierwszej Pomocy na
terenie Pływalni „Błękitna” zgodnie z Ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób
przebywających na obszarach wodnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1482, z 2019 r. poz. 730, 2020.)
i Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012 roku w sprawie wymagań
dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy,
urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne (Dz. U.z
2012 r. poz. 261 z późn.zm.).
11. Wykonawca zapewni we własnym zakresie apteczki z wymaganym wyposażeniem, dokonuje
bieżącego przeglądu apteczek znajdujących się na terenie Pływalni „Błękitna” WOSiR w celu
sprawdzenia ich zawartości i zgodności z obowiązującymi przepisami, jak również dokonuje
przeglądu sprzętu ratowniczego.
12. Osoby, którym Wykonawca powierza wykonanie umowy (ratownicy wodni) ponoszą pełną
odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób kąpiących się na terenie Pływalni „Błękitna” WOSiR.
13. Osoby wykonujące usługi będące przedmiotem umowy z ramienia Wykonawcy wykonywać je
będą zgodnie z obowiązującymi przepisami i będą mieć aktualne przeszkolenie z zakresu BHP oraz
p. poż.

14. Wykonawca oświadcza, że w okresie funkcjonowania Pływalni „Błękitna” posiadać będzie
ważną polisę OC, obejmującą swoim zakresem działalność związaną z wykonywaniem niniejszej
umowy.
15. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe z nienależytego wykonywania
obowiązków umownych oraz przyjmuje na siebie odpowiedzialność z tytułu ewentualnego
nienależytego zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Pływalni.
§4
Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Wykonawca tytułem zapłaty za realizację umowy otrzymywać będzie wynagrodzenie
jednostkowe w wysokości ………………….zł za jedną godzinę pracy ratownika (bez podatku VAT).
Stawka podatku VAT wynosi …….%, co stanowi ……….zł.
2. Wartość szacunkowa bru o umowy w oparciu o szacunkowe zapotrzebowanie godzinowe i cenę
jednostkową wynosi ………………..zł.
3. Określona cena w ust. 1 jest wiążącą na czas realizacji umowy i nie będzie podlegała zmianom.
4.Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji.
5. Szacunkowe zapotrzebowanie ilości godzin pracy ratowników w okresie realizacji umowy wynosi
— 5450 h - codziennie od poniedziałku do soboty od 6:00 do 22:00:00 (2 ratowników), niedziela
i wybrane święta: 7:00 – 22:00 (2 ratowników).
6. Godziny pracy, ich ilość i liczba ratowników określone w ust. 5 są wartościami szacunkowymi
i jako takie nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń
w toku realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego.
7. Wykonawca wyznaczy Koordynatora ds. kontaktów z Zamawiającym w zakresie bieżącej realizacji
umowy. Koordynator będzie uprawniony do kontaktowania się z Zamawiającym.
8. Ze względu na konieczność przeprowadzenia przerwy technologicznej, awarii dopuszcza się
zamknięcie Pływalni „Błękitna”. W przypadku zamknięcia Wykonawca nie świadczy usług i nie
pobiera z tego tytułu wynagrodzenia. Zamawiający przekaże Koordynatorowi informację, wskazując
dokładny czas (godziny i okres obowiązywania) oraz powód ograniczenia — poprzez wysłanie
wiadomości e-mail albo sms minimum z 1-godzinnym wyprzedzeniem z wyłączeniem przyczyn
technicznych. W przypadku awarii ograniczenie ilości usług przekazane będzie w trybie
natychmiastowym.
9. W przypadku wystąpienia sytuacji pandemicznej dopuszcza się możliwość zamknięcie Pływalni
lub ograniczenia w jej funkcjonowaniu. W takim przypadku Wykonawca nie świadczy usług albo
świadczy je w ograniczonym zakresie i pobiera wynagrodzenia zgodne ze stanem faktycznym
zrealizowanych usług. Zamawiający przekaże Koordynatorowi informację, wskazując dokładny czas
(godziny i okres obowiązywania) oraz powód ograniczenia — poprzez wysłanie wiadomości e-mail
albo sms minimum z 1-godzinnym wyprzedzeniem z wyłączeniem przyczyn technicznych.

10. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia określonego w ust. 8 i 9,
Wykonawca zrzeka się wynikających z tego zakresu wszelkich roszczeń względem Zamawiającego.
11. Strony uzgadniają, iż informacja Zamawiającego o zamknięciu Pływalni złożona Koordynatorowi
wywołuje skutek w postaci przyjęcia oświadczenia bezpośrednio przez Wykonawcę.
§5
Forma i termin płatności
1. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie odbywać się na
podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur, nie później niż do dnia 7 następnego miesiąca.
2. Podstawą wystawienia faktury będzie miesięczny wykaz przepracowanych godzin potwierdzony
przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego. Osoba upoważniona zostanie wskazana przez
Zamawiającego w § 6 niniejszej umowy. Wynagrodzenie miesięczne stanowi iloczyn ilości godzin
wykonania umowy w danym miesiącu i wynagrodzenia za jedną godzinę pracy w wysokości
wskazanej w §4 ust.1.
3. Zamawiający dokona zapłaty należności przelewem na konto Wykonawcy w ciągu .......... dni od
daty wystawienia faktury.
4. Od należności niezapłaconej w terminie określonym w ust. 3 Wykonawcy przysługują odsetki
ustawowe za opóźnienie.
5. Faktury należy wystawiać w następujący sposób: Nabywcą jest: Gmina Wyszków, Aleja Róż 2, 07200 Wyszków, NIP 762-188-85-05. Odbiorcą /Płatnikiem jest: Wyszkowski Ośrodek Sportu i
Rekreacji w Wyszkowie, ul. T. Kościuszki 54, 07-200 Wyszków.
§6
Osoby odpowiedzialne za realizację umowy
1.Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację umowy jest Pan/Pani
…………………………………………………………………………………….
Nr
tel.
…………………………,
kom.
……………………, e-mail ……………………….
2.Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację umowy jest Pan/Pani:
………………………………………………………………………………………………… Nr tel. …………………………, kom.
……………………, e-mail ………………………….
§7
Kary umowne
1. Strony ustanawiają odpowiedzialność odszkodowawczą za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie umowy przez zapłatę kary umownej w wypadkach i w wysokościach określonych
poniżej.
2. Za odstąpienie od realizacji przedmiotu umowy z winy Wykonawcy zapłaci on Zamawiającemu
karę umowną w wysokości 100 – krotności stawki godzinowej, o której mowa w par. 4 ust.1
umowy.

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a/ w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które
odpowiada Wykonawca w wysokości w wysokości 100-krotności stawki godzinowej, o której mowa
w §4 ust. 1 umowy,
b/ za każdy stwierdzony przez Zamawiającego przypadek naruszenia obowiązków przez ratownika
przez opuszczenie lub zaniechanie obserwowania obszaru basenu, w wysokości 10-krotności stawki
godzinowej, o której mowa w §4 ust. 1 umowy,
c/ za opóźnienie w rozpoczęciu świadczenia przedmiotu umowy i za przerwę w realizacji
przedmiotu umowy w wysokości 10-krotności stawki godzinowej, o której mowa w §4 ust. 1
umowy za każdorazowe naruszenie,
d/ za każdorazowe spóźnienia lub każdorazowe nieusprawiedliwione nieobecności pracowników
Wykonawcy oraz przedwczesne opuszczenie stanowiska pracy, w wysokości 10-krotności stawki
godzinowej, o której mowa w §4 ust. 1 umowy.
4. Kary określone w ust. 3 mogą się kumulować.
5. Wykonawca zapłaci karę umowną w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia o jej
naliczeniu. W przypadku braku zapłaty Zamawiający potrąci karę umowną z przysługującego
Wykonawcy Wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę.
6. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego
wysokość zastrzeżonych powyżej kar oraz odszkodowania na zasadach ogólnych przewidzianych
w Kodeksie Cywilnym z powodu ewentualnych szkód powstałych w związku z niewykonaniem lub
nienależytym wykonaniem zobowiązań umownych z innych przyczyn aniżeli określone w ust. 2 i 3
niniejszego paragrafu.
§8
Termin
1. Umowa została zawarta na czas określony od dnia …....... do dnia …........ z możliwością
wydłużenia lub skrócenia ww. okresu wykonania przedmiotu umowy w przypadkach określonych
w ust. 4.
2. Przedmiot umowy będzie świadczony zgodnie z § 4, ust. 5 z zastrzeżeniem ust. 3-4.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości dni i godzin obsługi ratowniczej oraz terminów
rozpoczęcia i zakończenia świadczenia przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 1, w formie
aneksu do umowy.
4. Czas obowiązywania umowy, określony w ust. 1 oraz godziny obsługi ratowniczej mogą ulec
zmianie w przypadku:
a) przestojów i opóźnień spowodowanych koniecznością dokonania napraw lub usunięcia awarii,
przerw technologicznych,

b) działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na funkcjonowanie Pływalni,
§9
Rozwiązanie umowy
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia
w przypadku:
1) nieprawidłowego wykonywania przez Wykonawcę obowiązków określonych §3 niniejszej
umowy, w szczególności zaniedbań ze strony Wykonawcy mogących narazić na niebezpieczeństwo
osoby korzystające z Plywalni „Błękitna”,
2) stwierdzonej niedyspozycji ratowników wynikającej ze spożycia alkoholu lub środków
odurzających,
3) braku pełnej obsady ratowników wynikającej z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 23.01.2012 r. W sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych
zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 108).
§10
Odstąpienie od umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez jakichkolwiek roszczeń
Wykonawcy:
1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze
wykonywane umowy może zagrażać istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub
bezpieczeństwu publicznemu,
2) Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje jej
pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.
2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 1) Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia
należnego mu z tytułu wykonania części umowy, zrealizowanej do czasu odstąpienia.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia, które winno zawierać uzasadnienie, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o istnieniu przesłanki do odstąpienia od Umowy.
4. Postanowienia niniejszej Umowy dotyczące kar umownych, pozostają w mocy, pomimo złożenia
oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
§11
Zmiany umowy
1. Umowa może być jednostronnie rozwiązana przez Zamawiającego w trybie natychmiastowym
z powodu rażącego naruszenia warunków niniejszej umowy przez Wykonawcę w szczególności nie
stosowania się do zasad i przepisów bezpieczeństwa, podstawowych obowiązków ratownika,
z zachowaniem prawa do naliczenia kar umownych, o których mowa w § 7 umowy.
2. Zmiany treści niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności zgody obu stron,
z zachowaniem formy pisemnej.

3. Strony przewidują możliwość zmiany treści umowy:
1) w zakresie zmiany poszczególnych terminów wykonania w przypadku wystąpienia siły wyższej,
2) zmianę wynagrodzenia w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotu umowy, lub zastosowania
przez Wykonawcę preferencji cenowych,
3) zmianę wynagrodzenia w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotu umowy oraz zmiany
przepisów prawa podatkowego w szczególności podatku VAT,
4) ograniczenie ilości zleconych godzin w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia
przerwy technologicznej, awarii, warunków atmosferycznych, pandemii
5) zmian obligatoryjnych wynikających ze zmian przepisów prawa, niezależnych od stron.
§12
Postanowienia ogólne
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych i aktów prawnych wydanych na jej podstawie,
przepisy ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych z dnia 18 sierpnia
2011 r. oraz aktów prawnych wydanych na jej podstawie, przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r.
Kodeks Cywilny oraz treść oferty złożonej przez Wykonawcę, w wyniku której zwarto niniejszą
umowę.
2. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji postanowień niniejszej umowy strony poddają
pod rozstrzygnięcie przez sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
§13
Załącznikami do umowy są:
1) Oferta Wykonawcy,
2) Zakres obowiązków ratownika,

