
Załącznik nr 1 

 

UMOWA Nr …………… / 2019 

 

zawarta w dniu …………………… w Bukownie pomiędzy: 

Gminą Bukowno, 32-332 Bukowno, ul. Kolejowa 16, NIP: 637-19-98-065 zwaną w dalszej treści umowy 

„Zamawiającym”, reprezentowaną przez Annę Kwaśniewską – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu 

i Rekreacji w Bukownie na podstawie pełnomocnictwa  Burmistrza Miasta Bukowno z dnia 01.08.2018 r.     

a 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………  

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

 

§1 

Tryb zawarcia umowy 

Niniejszą umowę zawarto bez stosowania przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zgodnie z art. 4 pkt. 8 tej ustawy.   

§2 

Przedmiot umowy 

 Zgodnie z ofertą z dnia ………………… 2019 r. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz 

Zamawiającego usługi polegającej na zapewnieniu obsługi ratowniczej na Kąpielisku Miejskiego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie zlokalizowanym przy ul. Ks. Zelka w Bukownie, zwanej dalej 

przedmiotem umowy. 

 W skład Kąpieliska Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bukownie, zwanego dalej Kąpieliskiem 

MOSiR wchodzą:  

1/ Basen Kąpielowy składający się z: 

a. Basenu Rekreacyjnego o kształtach nieregularnych, powierzchnia lustra wody 997 m
2
 

i głębokości od 1,00 m do 1,30 m z atrakcjami wodnymi takimi jak:  

 zjeżdżalnia wodna otwarta rodzinna pięciotorowa, 

 zjeżdżalnia wodna otwarta typu „Anaconda”, 

 grzybek, 

 masaże leżakowe, leżanki do masażu pleców, wylewki do masaży pleców,  

 mostek biegnący ponad częścią basenu rekreacyjnego i wysepką,  

 rwąca rzeka. 



b. Brodzika dla dzieci o kształtach nieregularnych, powierzchnia lustra wody 140 m
2
 

i głębokości od 0,15 m do 0,45 m. 

2/ Basen Sportowy o wymiarach 16x50m, powierzchni lustra wody 800 m
2
 i głębokości od 1,5m do 

3,9m wyposażony w: 

 wieże skoków do wody (dwie na wysokości 3m i jedną na wysokości 5m, licząc od 

poziomu lustra wody), 

 sześć słupków startowych zlokalizowanych od strony głębokiej basenu, 

 sześć torów pływackich o szerokości 3m (tory skrajne) i 2,5m (tory środkowe). 

 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 

pracowników Wykonawcy w sposób ciągły, w czasie godzin otwarcia Kąpieliska MOSiR, 

w wymaganej przepisami prawa liczbie ratowników, którzy posiadają wymagane obowiązującymi 

przepisami kwalifikacje ratownika wodnego.  

§3 

Zakres obowiązków oraz wymagania dotyczące realizacji umowy 

1. Zatrudnieni ratownicy zobowiązani są do: 

1) zapoznania się z Regulaminem Kąpieliska, Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego oraz 

Instrukcją Alarmową potwierdzając to własnoręcznym podpisem, 

2) wykonywaniem usługi zgodnie z Harmonogramem, a także do sprawowania nadzoru nad 

przestrzeganiem przez osoby przebywające na terenie Kąpieliska MOSiR Regulaminu 

Kąpieliska, 

3) codziennego sprawdzania przed otwarciem Kąpieliska MOSiR stanu technicznego urządzeń, 

zjeżdżalni, wieży do skoków i sprzętu ratowniczego, a w przypadku zauważonych 

nieprawidłowości lub uszkodzeń, zgłoszenia powyższego faktu kierownikowi Kąpieliska 

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 Kąpieliska 

MOSiR. W sytuacji zaistnienia szkód, fakt ten musi być natychmiast zgłoszony kierownikowi 

Kąpieliska,  

6) nie podejmowania żadnej działalności gospodarczej na terenie Kąpieliska MOSiR, 

7) sygnalizowania za pomocą urządzeń alarmowych wszelkich przypadków przekroczenia 

porządku obowiązującego na terenie Kąpieliska MOSiR oraz pomocy w akcji ewakuacyjnej na 

obiekcie,  

8) udzielania osobom korzystającym z Kąpieliska MOSiR wyczerpujących informacji na temat 

obsługi i działania urządzeń na terenie Kąpieliska MOSiR.  

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 Kąpieliska MOSiR poza godzinami pracy /dyżuru/ jest możliwe 

tylko w uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu zgody Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu 

i Rekreacji w Bukownie lub kierownika Kąpieliska.  

4. Ratownicy wykonujący usługę zobowiązani są do noszenia stroju ratowniczego zgodnie z przepisami 

BHP oraz zabezpieczenia podstawowego 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 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 656 z późn. zm.), 
 

 Ustawą z dnia 8 września 2006 o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1868 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), 
 

 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.). 
 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za powierzony mu przez Zamawiającego sprzęt, który 

przejmie na podstawie protokołu. 

6. Wykonawca samodzielnie prowadzi dokumentację ratowniczą.  

7. Wykonawca zapewnia opiekę przedmedyczną w ramach Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy na terenie 

Kąpieliska MOSiR zgodnie z Ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób 

przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2016 r. nr 656 z późn. zm.) 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). 

8. Wykonawca udziela Zamawiającemu pomocy w organizowaniu imprez sportowych i zawodów.  

9. Wykonawca organizuje zajęcia animacji czasu wolnego w basenie lub jego okolicach co najmniej 3 razy 

w ciągu dnia.  

10. Wykonawca zapewni usługę ratownictwa wodnego i pierwszej pomocy przedmedycznej na obiekcie 

w czasie wykonywania prac  technologicznych wykonywanych w czasie godzin otwarcia basenu, 

dokonuje przeglądu wszystkich apteczek znajdujących się na terenie Kąpieliska MOSiR w celu 

sprawdzenia ich zawartości i zgodności z obowiązującymi przepisami, informując kierownika Kąpieliska 

o ich wynikach jak również dokonuje przeglądu sprzętu ratowniczego.  

11. Osoby wykonujące usługę (ratownicy wodni) będącą przedmiotem umowy z ramienia Wykonawcy 

ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób kąpiących się na terenie Kąpieliska MOSiR.  

12. 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.  

13. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe 

wobec Zamawiającego lub osób trzecich w związku z wykonaniem przedmiotu umowy przez cały okres 

trwania tej umowy.  



14. W razie niesprzyjających warunków atmosferycznych dopuszcza się zamknięcie Kąpieliska na 3 dni 

w każdym miesiącu. W przypadku zamknięcia Kąpieliska Wykonawca nie świadczy usług i nie pobiera z 

tego tytułu wynagrodzenia. 

§4 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy miesięcznie 

wynagrodzenie brutto (z VAT) stanowiące iloczyn stawki godzinowej ratowników:  

1) ………………… zł/godz. i ilości przepracowanych godzin w miesiącu dot. wykonania usługi na 

Basenie Kąpielowym, określonym w §2 ust. 2 pkt. 1, 

2) ………………… zł/godz. i ilości przepracowanych godzin w miesiącu dot. wykonania usługi na 

Basenie Sportowym, określonym w §2 ust. 2 pkt. 2, 

3) Razem ………………… zł/godz. i ilości przepracowanych godzin w miesiącu.  

2. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji. 

§5 

Forma i termin płatności 

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie odbywać się fakturami 

miesięcznymi, nie później niż do dnia 7 następnego miesiąca.  

2. Podstawą wystawienia faktury będzie miesięczny wykaz przepracowanych dni, potwierdzony przez 

kierownika Kąpieliska MOSiR. 

3. Zamawiający dokona zapłaty należności przelewem na konto Wykonawcy   

w ciągu 14 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 Bukowno, ul. Kolejowa 16, 32-332 Bukowno, NIP 637-19- 98-065. 

Odbiorcą /Płatnikiem jest: 

 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bukownie, ul. Spacerowa 1 

32-332 Bukowno.  

§6 

Osoby odpowiedzialne za realizację umowy 

1. Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację umowy jest Pan/Pani 

……………………………………………………………………………………………………  

2. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację umowy jest Pan/Pani: 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 



§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. 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 brutto o której mowa 

w §4 ust. 1 pkt. 3 umowy, 

b/ za każdy stwierdzony przez Zamawiającego przypadek naruszenia obowiązków przez ratownika 

poprzez opuszczenie lub zaniechanie obserwowania obszaru basenu, w wysokości 10-krotności stawki 

godzinowej brutto o której mowa w §4 ust. 1 pkt. 3 umowy, 

c/ za opóźnienie w rozpoczęciu świadczenia przedmiotu umowy i za przerwę w realizacji przedmiotu 

umowy w wysokości 10-krotności stawki godzinowej brutto o której mowa w §4 ust. 1 pkt. 3 umowy, 

d/ za spóźnienia lub nieusprawiedliwione nieobecności pracowników Wykonawcy oraz przedwczesne 

opuszczenie stanowiska pracy, w wysokości 10-krotności stawki godzinowej brutto o której mowa 

w §4 ust. 1 pkt. 3 umowy. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy z 

powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 50-krotności stawki godzinowej 

brutto o której mowa w §4 ust. 1 pkt. 3 umowy.  

4. 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 od ….............. codziennie, w tym w niedziele i święta do dnia 

….............   , w godz. od 9
00

 do 19
00

 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, 

b) działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na funkcjonowanie Kąpieliska MOSiR,  

c) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, mających bezpośredni wpływ na 

funkcjonowanie Kąpieliska MOSiR.  

§9 

Rozwiązanie umowy 

1. Umowa może być przez każdą ze stron rozwiązana z 30 dniowym wypowiedzeniem.  



2. 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 Kąpieliska MOSiR, 

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), 

4) likwidacji firmy Wykonawcy,  

5) gdy Wykonawca nie rozpoczął świadczenia przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz 

nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie. 

 

§10 

Postanowienia ogólne 

1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają odpowiednie 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 

 


