UMOWA nr ZP/U/ /2020
na świadczenie usług w zakresie ratownictwa wodnego zawarta w dniu …......... roku w Strumieniu
pomiędzy:
Gmina Strumień, ul. Rynek 4, 43-246 Strumień, NIP 548-240-50-10, działająca przez Zakład
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strumieniu, ul. Ks. Londzina 58, 43-246
Strumień , reprezentowany przez:
Łukasza Pachułę – Dyrektor ZGKIM, zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającą”
a
…........................
zwane w dalszej części umowy„Wykonawcą”
§1
Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie na „Wykonanie
kompleksowej usługi ochrony ratowniczej otwartego Basenu Miejskiego w Strumieniu przy
ul. Młyńskiej 14 w sezonie 2020 r.” ,zgodnego z minimalnymi wymaganiami jakim powinien
odpowiadać przedmiot zamówienia określonymi przez Zamawiającego na etapie przeprowadzenia
procedury nie przekraczającej 30 000 euro, zgodnie z regulaminem udzielania zamówień
obowiązującym w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strumieniu
zatwierdzonym Zarządzeniem nr 1/2014 Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej
i
Mieszkaniowej w Strumieniu.
§2
Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usługi w okresie od 30 maja 2020 r. do 30 czerwca
2020 r. – w wymiarze 9 godzin dziennie,
natomiast w okresie od 1 lipca 2020 r do 1 września 2020 r. - w wymiarze 10 godzin dziennie.
Wykaz podstawowych obowiązków ratownika stanowi Załącznik nr 1.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia bezpieczeństwa korzystającym z basenu
kąpielowego w Strumieniu, w tym w zakresie ratownictwa wodnego, zgodnie
z obowiązującymi przepisami, a w szczególności :
- z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach
wodnych (Dziennik Ustaw z 2018 r. poz. 1482 ze zmianami),
- z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie sposobu
oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz
znaków informacyjnych i flag (Dziennik Ustaw z 2012 r. poz. 286),
- z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie
minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę
wyznaczonego obszaru wodnego (Dziennik Ustaw z 2012 r. poz. 108),
- z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie wymagań
dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy
i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły
sanitarne (Dziennik Ustaw z 2012 r. poz. 261),
- z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie szkoleń w
ratownictwie wodnym (Dziennik Ustaw z 2012 r. poz. 747)
- innych przepisów powszechnie obowiązujących,
- z regulaminem basenu kąpielowego w Strumieniu,

3. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie doświadczenie w organizacji
i wykonywaniu usługi, o której mowa w § 1 ust 1 umowy oraz osoby, które będą wykonywały
umowę posiadają wymagane prawem, dla tego typu usług kwalifikacje i uprawnienia, posiada
wiedzę i umiejętności z zakresu ratownictwa i technik pływackich oraz inne kwalifikacje przydatne
w ratownictwie wodnym, w szczególności :
- spełnia wymagania określone w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r.
o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.), w tym
ukończył kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz posiada w zaświadczenie potwierdzające tą
okoliczność,
- odbył szkolenia oraz z wynikiem pozytywnym złożył egzamin, o którym mowa w rozporządzeniu
Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie szkoleń w ratownictwie
wodnym (Dziennik Ustaw z 2012 r. poz. 747),
- jest członkiem Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego,
- posiada aktualna książeczkę zdrowia,
- posiada aktualne zaświadczenie o odbytym badaniu do celów sanitarno – epidemiologicznych
4. Wykonawca jest obowiązany do spełniania wymogów określonych w umowie, przez cały okres
jej obowiązywania, a w szczególności do posiadania aktualnych i ważnych badań oraz zaświadczeń.
5. Wykonawca oświadcza, że wszystkie osoby, które będą brały udział w wykonaniu umowy będą
posiadać wymagane prawem dla tego typu usług kwalifikacje i uprawnienia, wiedzę i umiejętności
z zakresu ratownictwa i technik pływackich.
6. Zamawiający w każdym czasie może domagać się od Wykonawcy udostępnienia mu oryginału
aktualnych zaświadczeń lub badań.
§3
1.
Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie w
wysokości:
- za miesiąc maj: …. zł brutto
- za miesiąc czerwiec: …....... zł brutto
- za miesiąc lipiec: …........... zł brutto
- za miesiąc sierpień: …....... zł brutto
- za miesiąc wrzesień: …........... zł brutto
2.
Łączna kwota brutto wynagrodzenia za okres obowiązywania niniejszej umowy wynosi
….... zł ( słownie: ….................... ... )
3.
W przypadku wydłużenia sezonu, wynagrodzenie za każdy jeden dodatkowy dzień wynosić
będzie …..... zł ( słownie : ….......... )
4.
Kwoty wyszczególnione w § 3 ust. 1 niniejszej umowy nie mogą ulec zmianie w trakcie
trwania umowy. W przypadku zwiększenia przez Zamawiającego ilości godzin otwarcia basenu,
wynagrodzenie za dodatkowe godziny zostanie objęte odrębnym porozumieniem.
5.
Zapłata należności przez Zamawiającego będzie następowała na podstawie rachunku
wystawionego przez Wykonawcę po upływie miesięcznego okresu rozliczeniowego do dnia 7
każdego następnego miesiąca.
6.
Zamawiający ma obowiązek dokonania płatności za rachunek w terminie 30 dni, licząc
od daty jego doręczenia przez Wykonawcę i potwierdzenie wykonania określonego zakresu usług
przez osobę uprawnioną ze strony Zamawiającego.
7.
Za datę dokonania zapłaty uważa się dzień, w którym Zamawiający polecił bankowi
realizację przelewu na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy.
§4
W godzinach otwarcia Basenu Miejskiego tj. w godz. 10:00 - 19:00
( 30 maja – 30 czerwca
2020 r. ) i w godz. 9:00 – 19:00 ( 1 lipca – 1 września 2020 r. ) Ilość ratowników do realizacji

usługi – oszacuje Wykonawca według aktualnie obowiązujących przepisów. W przypadku zmiany
przepisów w trakcie obowiązywania umowy Wykonawca zapewni ilość ratowników odpowiadającą
obowiązującym w trakcie wykonywania umowy przepisom.
§5
Zamawiający udostępni Wykonawcy podstawowy sprzęt ratowniczy na potrzeby należytego
funkcjonowania zespołu ratowniczego.
§6
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób przebywających na terenie Basenu
Miejskiego, organizując we właściwy sposób pracę załogi ratowniczej.
§7
Wykonawca oświadcza, że w okresie wykonywania umowy będzie ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej. Wykonawca przekłada polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
§8
Umowę zawarto na czas określony tj. od dnia 30 maja 2020 r. do 1 września 2020 r., z tym że
Zamawiający ma prawo wydłużyć sezon, co będzie skutkowało przedłużeniem trwania umowy do
końca przedłużonego sezonu. Informację o wydłużeniu sezonu Zamawiający zobowiązuje się
przekazać Wykonawcy w formie pisemnej, do 3 dni przed zakończeniem trwania niniejszej umowy,
co skutkować będzie podpisaniem aneksu do umowy.
§9
1.
Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem miesięcznego okresu
wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy może nastąpić wyłącznie od 1 dnia następnego miesiąca
kalendarzowego po którym zakończył swój bieg okres wypowiedzenia.
2.
Zamawiający może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia, z powodu rażącego naruszenia
postanowień umowy przez Wykonawcę takich jak np.: stwierdzenie naruszeń z zakresu
zabezpieczenia ratowniczego, a w szczególności zaniedbań ze strony Wykonawcy mogących
narazić na niebezpieczeństwo osoby korzystające z pływalni.
§ 10
Za nie wykonywanie lub nie należyte wykonanie umowy strony zobowiązują się do zapłaty kar
umownych.
1. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej Umowy
w wyniku czego nastąpi przestój lub wstrzymanie działalności Basenu Miejskiego, Wykonawca
zobowiązany będzie do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 500,00 zł (słownie
złotych: pięćset złotych 00/100) za:
a. każdą rozpoczętą godzinę przerwy w pełnym funkcjonowaniu obiektu,
b. każdy zaistniały przypadek braku pełnej obsady ratowniczej na płycie Basenu Miejskiego,
2. Za nieprzestrzeganie obowiązków ratownika, określonych w szczególności w załączniku nr 1
do niniejszej Umowy, Zamawiający może nałożyć każdorazowo karę umowną w wysokości 100,00
zł (słownie złotych: sto złotych 00/100) za każde naruszenie obowiązków przez poszczególne osoby
zaangażowane przez Wykonawcę do realizacji niniejszej Umowy.

3. Jeżeli kary umowne, zastrzeżone w niniejszej Umowie, nie pokrywają poniesionej przez
Zamawiającego szkody lub szkoda powstała z innych przyczyn niż te ze względu, na które
zastrzeżono kary Zamawiający może dochodzić dodatkowego odszkodowania do pełnej wysokości
poniesionej szkody i utraconych korzyści.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie wartości naliczonych przez Zamawiającego kar
umownych z jego wynagrodzenia.
§ 11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy, w tym
Kodeksu Cywilnego.
§ 12
Ewentualne spory mogące wyniknąć w trakcie realizacji umowy będą rozstrzygane przez sąd
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 13
1.
Wykonawca potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem Miejskiego Centrum Kultury
i Rekreacji w Strumieniu i zobowiązuje się wykonać umowę zgodnie z jej postanowieniami,
załącznikiem, przepisami prawa powszechnie obowiązującego i uchwałami Rady Miejskiej w
Strumieniu.
2.
Wykonawca oświadcza, że wszyscy ratownicy którzy będą bezpośrednio uczestniczyć
w realizacji umowy posiadają odpowiednie kwalifikacje, niezbędne dla prawidłowej realizacji
umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 14
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załączniki do umowy:
1. Wykaz podstawowych obowiązków ratowników.
2. Polisa ubezpieczeniowa Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności.
3. Regulamin Miejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Strumieniu.
4. Formularz ofertowy.

