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MZUK.EPZ.50.23.2020        Załącznik nr 2  
 

UMOWA 
zawarta w dniu . . . . . . . . . . . . . .  . . 2020 r.  pomiędzy: 
Miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44 – 100 Gliwice, NIP 6311006640, w imieniu i na rzecz, 
którego działa Miejski Zarząd Usług Komunalnych ul. Strzelców Bytomskich 25c, 44-109 Gliwice 
reprezentowany przez: 
Tadeusz Mazur – Dyrektora 
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” 
a 
… 
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”  

 
Po przeprowadzeniu postępowania w trybie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 
Dz.U. 2019 r. poz. 1843) została zawarta umowa o następującej treści:  
 
Przedmiot umowy 

§1 
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług w zakresie ratownictwa wodnego osób 

przebywających na obszarze wodnym - kąpielisku zlokalizowanym na terenie Ośrodka 
Wypoczynkowego Czechowice w Gliwicach przy ul. Ziemięcickiej 62.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania usług będących przedmiotem niniejszej umowy  
z należytą starannością, zgodnie z warunkami określonymi w umowie oraz zgodnie  
z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności: 
1) ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach 

wodnych (tekst jednolity Dz.U. 2020 r.) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy; 
2) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie 

minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą 
kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego (Dz.U. 2012 r. poz. 108 ze zm.). 

3. Umowa zostaje zawarta na okres od 1 czerwca 2020 r. do 15 września 2020 r.  
 

Obowiązki Stron 
§2 

1. Wykonawca oświadcza, że podejmując się wykonania przedmiotu umowy posiada 
odpowiednie kwalifikacje i umiejętności do jej wykonania, a także odpowiedni potencjał 
kadrowy, techniczny i ekonomiczny niezbędny do prawidłowego wykonania umowy  
oraz, że przedmiot umowy będzie wykonywał z należytą starannością zgodnie z zasadami  
i obowiązującymi przepisami.  

2. Wykonawca prowadzi bezpośredni nadzór i jest odpowiedzialny za całokształt spraw 
związanych z pracą ratowników, respektowaniem i stosowaniem przez nich zapisów 
regulaminu Ośrodka Wypoczynkowego Czechowice oraz postanowień umowy  
ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa osób korzystających z kąpieliska.  

3. Obowiązki Wykonawcy wynikające z umowy: 
1) zapewnienie odpowiedniej liczby ratowników zgodnej z przepisami prawa; 
2) przestrzeganie i realizowanie zapisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych  

z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia obszarów 
wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizujące i ostrzegawcze oraz 
sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne (Dz.U. 2012 r. poz. 261 ze zm.); 

3) przestrzeganie i realizowanie zapisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych  
z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie oznakowania i zabezpieczenia obszarów wodnych oraz 
wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag (Dz.U. 2012 r. poz. 
286 ze zm.); 

4) świadczenie usług objętych przedmiotem umowy w sposób ciągły, w czasie godzin 
otwarcia kąpieliska; 

5) zapewnienie wykonywania obowiązków wynikających z art. 16 ustawy o bezpieczeństwie 
osób przebywających na obszarach wodnych;  

6) wyposażenie załogi ratowniczej we własnym zakresie i na własny koszt w łódź motorową, 
specjalistyczny sprzęt ratowniczy oraz środki łączności zgodnie z wymogami określonymi 
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w ustawie o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych,  
w szczególności w art. 12; 

7) zapewnienie we własnym zakresie i na własny koszt odzieży dla ratowników spełniającej 
wymagania określone przepisami BHP i wytycznych w tym zakresie; 

8) stosowanie się do wszelkich uwag i zaleceń Zamawiającego w kwestiach technicznych  
i organizacyjnych; 

9) ponoszenie odpowiedzialności materialnej za powierzony mu sprzęt przez 
Zamawiającego; 

10) przestrzeganie procedur w zakresie obejmowania, przekazywania i zakończenia 
dyżurów; 

11) udzielanie pomocy w organizowaniu imprez sportowych i zawodów. 
 

§3 
1. Zamawiający jest zobowiązany do: 

1) protokolarnego przekazania przedmiotu umowy i jego składników majątkowych w celu 
świadczenia usług objętych przedmiotem umowy; 

2) zgłaszania Wykonawcy wszelkich przerw w funkcjonowaniu kąpieliska;  
3) przekazywania Wykonawcy informacji o planowanych imprezach sportowych i zawodach; 
4) zapewnienia ratownikom zaplecza socjalnego; 
5) zabezpieczenia kąpieliska w sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne zgodnie  

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 (Dz.U. 2012 r. poz. 261 ze zm.);  

6) poinstruowania i przeszkolenia ratowników w zakresie działania i obsługi urządzeń 
kąpieliska; 

7) udostępnienia istotnej dla realizacji przedmiotu umowy dokumentacji i regulacji 
wewnętrznych Zamawiającego; 

8) udostępnienia planów/ schematów/ instrukcji, itp. jeżeli będą niezbędne do wykonania 
umowy; 

9) wskazania lokalizacji, w których znajduje się sprzęt p.poż.; 
10) wypłaty umówionego wynagrodzenia zgodnie z zapisami umowy. 

2. Zamawiający wyraża zgodę na oznakowanie kąpieliska logo Wykonawcy we wskazanych 
przez Zamawiającego miejscach.  

3. Zamawiający upoważniony jest do kontrolowania ratowników Wykonawcy pod kątem 
prawidłowości wykonywania przedmiotu umowy. Wszelkie stwierdzone nieprawidłowości  
i uwagi będzie przekazywał Wykonawcy w formie pisemnej.  

 
Personel wykonawczy – kadra ratownicza  

§4 
1. Wykonawca oświadcza, że osoby wchodzące w skład personelu wykonawczego (ratownicy) 

przy pomocy, którego wykonuje przedmiot umowy posiadają, zgodnie z wymogami 
określonymi przepisami prawa, określonymi w ogłoszeniu o przetargu i umowie, odpowiednie 
kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności oraz sprawność fizyczną i stan zdrowia niezbędny  
do prawidłowego wykonania umowy.  

2. Kierownik drużyny zobowiązany jest najpóźniej w dniu podpisania umowy do przekazania 
kierownikowi Ośrodka imiennej listy ratowników pracujących na obiekcie w trakcie realizacji 
umowy wraz z aktualnymi dokumentami wymienionymi w § 6 ust. 4. 

3. Każdorazowa zmiana ratownika wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiającego  
z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem oraz wykazania przez Wykonawcę, że nowy 
pracownik posiada uprawnienia, kwalifikację i umiejętności zgodne z warunkami określonymi 
w ogłoszeniu o przetargu i umowie. 

4. Każdorazowa zmiana ratownika powoduje konieczność aktualizacji listy, o której mowa  
w ust. 2, oraz dostarczenia Zamawiającemu kopi poświadczonej za zgodność z oryginałem  
do wglądu dokumentów wymienionych w §6 ust. 4, dotyczących nowej osoby.  

5. Zamawiający ma prawo zgłosić Wykonawcy uzasadnione zastrzeżenia co do sposobu 
świadczenia usług przez ratownika. Ratownik ten będzie pozbawiony dalszej możliwości 
świadczenia usługi do końca okresu obowiązywania umowy. Wykonawca wyznaczy nowego 
ratownika z zachowaniem zapisów dotyczących niniejszego paragrafu. 
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6. Wykonawca wyraża zgodę na poddawanie badaniu stanu trzeźwości i innych środków 
odurzających ratowników przez upoważnionych pracowników Zamawiającego. Każdorazowo 
w przypadku podejrzenia, że ratownik znajduje się w stanie po użyciu alkoholu / nietrzeźwości 
lub pod działaniem innych środków odurzających Zamawiający, po uzyskaniu zgody tego 
ratownika, przeprowadzi badanie stanu trzeźwości za pomocą alkomatu lub innymi metodami. 
W przypadku niewyrażenia zgody przez ratownika Zamawiający odsunie / nie dopuści 
ratownika od / do świadczenia usług będących przedmiotem umowy oraz wezwie Policję 
celem przeprowadzenia badania stanu trzeźwości lub spożycia innych środków.  

7. W przypadku nieprzybycia ratownika lub przybycia w stanie uniemożliwiającym świadczenie 
usług, Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie skierować innego ratownika do świadczenia 
usług informując o powyższym Zamawiającego z zachowaniem zapisów dotyczących 
niniejszego paragrafu. 

8. W przypadku doraźnej potrzeby Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest  
do zwiększenia personelu wykonawczego o liczbę ratowników i na okres ustalony przez 
Zamawiającego. O powyższym Zamawiający poinformuje Wykonawcę z co najmniej 
dwudziestoczterogodzinnym wyprzedzeniem.  

9. Niewywiązanie się Wykonawcy z obowiązków wynikających z ust. 3, 4 i 7 niniejszego 
paragrafu będzie skutkować naliczeniem kar umownych określonych w §14 ust. 2 pkt 2, 4, 5.  

 
§5 

1. Wykonawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy, zarówno w trakcie trwania umowy jak  
i po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu, wszelkie informacje jakie uzyskał w trakcie realizacji 
przedmiotu umowy. Wykonawca podpisze oświadczenie o zachowaniu poufności stanowiące 
załącznik nr 2 do umowy.  

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zasadami bezpieczeństwa informacji 
obowiązujących u Zamawiającego i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Zasady 
bezpieczeństwa informacji stanowią załącznik nr 3 do umowy. 

3. Przed dopuszczeniem ratownika do świadczenia usług na rzecz Zamawiającego, Wykonawca 
zobowiązany jest do:  

1) zapoznania i przeszkolenia tej osoby z przepisami dotyczącymi ochrony danych 
osobowych; 

2) zapoznania tej osoby z zasadami bezpieczeństwa informacji obowiązującymi  
u Zamawiającego i zobowiązać ją do ich przestrzegania; 

3) zapoznania z regulaminami obowiązującymi na pływalni, przepisami oraz zasadami 
bezpieczeństwa i higieny pracy i p.poż. oraz z regulacjami wewnętrznymi 
Zamawiającego mającymi wpływ na realizację umowy.  

4. Osoba realizująca przedmiot zamówienia w imieniu Wykonawcy zobowiązana jest zachować 
w tajemnicy, zarówno w trakcie trwania umowy jak i po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu, 
wszelkie informacje jakie uzyskała w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz podpisze 
oświadczenie o zachowaniu poufności stanowiące załącznik nr 2 do umowy.  

5. Przeprowadzenie szkolenia, o którym mowa w ust. 3 musi zostać potwierdzone przez 
ratownika na piśmie. Kopie potwierdzeń ratowników Wykonawca przekaże Zamawiającemu.  

 
§6 

1. Wykonawca samodzielnie prowadzi dokumentację pracy ratowników z wpisami z przebiegu 
pracy na każdej zmianie w dzienniku pracy oraz dzienniku udzielania pierwszej pomocy przez 
ratowników wodnych. 

2. Wykonawca imiennie wyznacza, na każdej zmianie, kierownika zmiany nadzorującego 
wypełnianie przepisów obowiązujących służby ratownicze na kąpielisku. 

3. Liczba ratowników zapewniających stałą kontrolę na kąpielisku musi być zgodna  
z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie minimalnych wymagań 
dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego 
obszaru wodnego (Dz.U. 2012 r. poz. 108 ze zm.). 

4. Kadra ratownicza świadcząca usługi musi posiadać wymagane obowiązującymi przepisami 
uprawnienia ratownika wodnego, a w szczególności: 
1) aktualne uprawnienia ratownika wodnego nadane przez uprawniony podmiot zgodnie  

z ustawą o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych oraz aktami 
wykonawczymi do tej ustawy; 
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2) ukończony kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, umożliwiający wykonywanie 
czynności określonych w art. 14 pkt 1-9 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym 
Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz.U. 2019 poz. 993 ze zm.); 

3) aktualne badania lekarskie potwierdzające zdolność do wykonywania pracy  
na stanowisku ratownika wodnego; 

4) aktualne badania do celów sanitarno – epidemiologicznych; 
5) przeszkolenie w zakresie BHP i p.poż. 

5. Każdy ratownik podczas pełnienia dyżuru zobowiązany jest do posiadania dokumentów 
wymienionych w ust. 4, w razie konieczności okazania ich odpowiednim służbom. 

6. Z pomieszczeń przekazanych przez Zamawiającego na potrzeby wykonywania usług 
będących przedmiotem umowy mogą korzystać wyłącznie osoby, które będą wpisane  
na aktualnym grafiku pracy. Pomieszczenia będą służyć wyłącznie do realizacji przedmiotu 
umowy – do celów służbowych i udostępnione będą na ½ godziny przed rozpoczęciem dyżuru 
i na ½ godziny po jego zakończeniu. 

 
Obowiązki kadry ratowniczej  

§7 
1. Ratownicy realizujący przedmiot umowy są w szczególności zobowiązani do: 

1) stawienia się na miejsce świadczenia usług punktualnie, w stanie psychofizycznym 
umożliwiającym odpowiedzialne i rzetelne świadczenie usług – osoby w stanie 
wskazującym na spożycie alkoholu, środków odurzających lub innych podobnych 
środków nie będą dopuszczone do świadczenia usług; 

2) zapewnienia bezpieczeństwa osobom korzystającym z kąpieliska; 
3) stałej obserwacji kąpieliska i osób kąpiących się, reagowania w każdym przypadku 

zagrożenia zdrowia lub życia, reagowania na każdy sygnał wzywania pomocy oraz 
podejmowania akcji ratowniczej, udzielania pierwszej pomocy oraz podejmowania akcji 
ratowniczej, udzielania pierwszej pomocy i zapobiegania skutkom zagrożeń,  
we współpracy z pracownikiem Zamawiającego obsługującym punkt sanitarny na terenie 
OW Czechowice; 

4) udzielania pomocy przedmedycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym 
zabezpieczenie osób, które uległy wypadkowi lub doznały urazu bądź uszkodzenia ciała; 

5) niepodejmowania żadnej działalności gospodarczej w miejscu prowadzenia pracy – 
wykonywania usługi;  

6) wykonywania poleceń kierownika OW Czechowice wynikających z zakresu 
przestrzegania regulaminu porządkowego i organizacyjnego; 

7) wykonywania innych poleceń kierownika OW Czechowice mających na celu zapewnienie 
bezpieczeństwa i higieny osób przebywających w obrębie kąpieliska; 

8) kontroli stanu urządzeń oraz sprzętu, które zapewniają bezpieczeństwo osób 
pływających, kąpiących się lub uprawiających sport lub rekreację na terenie kąpieliska; 

9) kontroli stref dla umiejących i nieumiejących pływać; 
10) wywieszania na maszcie odpowiedniego koloru flagi informacyjnej; 
11) sygnalizowania, za pomocą urządzeń alarmowych, przekroczeń obowiązującego 

regulaminu kąpieliska oraz w razie potrzeby, np. nadchodzącej burzy; 
12) reagowania na wszelkie przypadki naruszenia regulaminu obowiązującego na terenie 

kąpieliska; 
13) codziennie wpisywania na tablicy informacyjnej temperatury wody, powietrza oraz innych 

aktualnych danych i przekazywanie ich kierownikowi Ośrodka; 
14) codziennego kontrolowania głębokości wody przed otwarciem kąpieliska, a w razie 

potrzeby przesunięcia miejsca kąpieli lub czasowego wyłączenia określonych obszarów 
kąpieliska z użycia; 

15) czyszczenia powierzchni dna obszaru przeznaczonego do kąpieli z wszelkich 
przedmiotów mogących spowodować skaleczenie lub inny nieszczęśliwy wypadek; 

16) oczyszczania w razie konieczności kąpieliska z roślin wodnych (w tym zachowania 
należytej czystości linii brzegowej kąpieliska); 

17) bieżącego prowadzenia dziennika pracy; 
18) prowadzenia rejestru zdarzeń/ wypadków; 
19) utrzymywania porządku w pomieszczeniach udostępnionych przez Zamawiającego oraz 

używanie ich wyłącznie w celach służbowych; 
20) informowania kierownika OW Czechowice o wszelkiego rodzaju nieprawidłowościach 

mających wpływ na bezpieczeństwo osób korzystających z kąpieliska; 
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21) kontroli stanu apteczek pierwszej pomocy oraz zgłaszania kierownikowi OW Czechowice 
konieczności uzupełnienia apteczek w niezbędne środki; 

22) kulturalnego udzielania osobom korzystającym z usług Ośrodka informacji dotyczących 
regulaminu oraz obsługi i działania urządzeń na terenie kąpieliska; 

23) niekorzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych podczas 
pełnienia dyżuru ratowniczego w celach innych niż zaalarmowanie o zagrożeniu zdrowia  
i życia ludzkiego lub mienia Wykonawcy – za każdy zaistniały przypadek korzystania/ 
używania przez ratowników z telefonu komórkowego lub innego urządzenia 
elektronicznego w celach innych niż wyżej wskazano Wykonawca zapłaci karę umowną 
określoną w §14 ust. 2 pkt 6).  

 
§8 

1. Codziennie, po wykonaniu usług zgodnie z umową, osoba nadzorująca ze strony Wykonawcy 
potwierdza wykonanie prac wpisem do dziennika pracy i dziennika udzielania pierwszej 
pomocy przez ratowników wodnych oraz poinformuje Zamawiającego o ewentualnym 
niewykonaniu usług z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Wykonawca jest obowiązany 
odnotowywać rzetelnie i szczegółowo istotne zdarzenia, np. wypadki, zasłabnięcia, 
zachorowania, itp. 

2. Wpisy w dzienniku pracy i dzienniku udzielania pierwszej pomocy przez ratowników wodnych 
będą weryfikowane przez osoby wskazane w § 9 najpóźniej w dniu następnym po wykonaniu 
usług. 

3. W przypadku stwierdzenia niewykonania lub nienależytego wykonania usług przez personel 
wykonawczy Zamawiający każdorazowo powiadomi Wykonawcę. Fakt ten zostanie opisany  
w protokole podpisanym przez obie Strony.  

4. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług z przyczyn niezależnych od Wykonawcy nie 
stanowią podstawy do naliczenia kar. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo wglądu oraz utrwalania i kopiowania dokumentów 
związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy, a prowadzonych przez Wykonawcę. 
 

Przedstawiciele Stron 
§9 

1. Zamawiający ustanawia swoich przedstawicieli: do bieżących kontaktów, organizacji pracy  
na terenie kąpieliska, kontroli poprawności świadczenia usługi oraz egzekwowania i realizacji 
zapisów niniejszej umowy upoważniona jest Ewa Nowak – p.o. kierownika OW Czechowice, 
tel. 32 238-88-70, e-mail: owczechowice@mzuk.pl lub inna osoba przez nią wyznaczona. 

2. Ze strony Wykonawcy odpowiedzialnym za wykonanie przedmiotu umowy jest:  
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . tel.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  . 

3. Wszelkie stwierdzone nieprawidłowości w wykonywanej usłudze Zamawiający zgłasza: 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . tel.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  . .   

4. Zmiana przedstawicieli Stron może nastąpić w każdym czasie trwania umowy w formie 
pisemnej i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.  

 
Wynagrodzenie Wykonawcy 

§10 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości … zł 

brutto za jedną roboczogodzinę pracy jednego ratownika (słownie złotych: …) jednakże 
całkowita wartość umowy nie może przekroczyć kwoty … zł brutto (słownie złotych: …). 

2. W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający szacuje około 7 164 roboczogodzin pracy 
wszystkich ratowników. Liczba roboczogodzin w trakcie obowiązywania umowy może ulec 
zmianie. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tego tytułu, w szczególności 
Wykonawcy nie przysługuje roszczenie z tytułu zmniejszenia liczby roboczogodzin  
lub niewykonania usługi w pełnej kwocie określonej w ust. 1.   

3. Cena jednostkowa roboczogodziny określona w ust. 1 jest ostateczna i nie może ulec zmianie  
w trakcie obowiązywania umowy. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszelkie ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy  
za prawidłowe oszacowanie wszystkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu 
zamówienia. 

5. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca wystawi, po zakończeniu każdego miesiąca 
kalendarzowego, fakturę VAT w wysokości wynikającej z przepracowanych w danym miesiącu 
roboczogodzin ratowników. Do faktury Wykonawca dołączy harmonogram pracy ratowników. 
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6. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT – NIP 6311006640. 
7. Wykonawca wystawia fakturę dla nabywcy: Miasto Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, 

NIP 6311006640, gdzie odbiorcą będzie: Miejski Zarząd Usług Komunalnych, ul. Strzelców 
Bytomskich 25c, 44-109 Gliwice.  

8. Zapłata wynagrodzenia nastąpi, przelewem na rachunek Wykonawcy: 
Bank: … 

Nr konta: … 

w terminie do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury 

wraz z harmonogramem pracy ratowników.  

9. Zamawiający dokona zapłaty należności przelewem w formie metody podzielonej płatności. 

10. Zamawiający przekaże wartość netto zobowiązana wskazaną w fakturze przelewem  

na rachunek bankowy Wykonawcy w banku: …  

nr konta: …  

w terminie zgodnym z ust. 8 liczonym od daty dostarczenia faktury do siedziby 

Zamawiającego wraz z harmonogramem pracy ratowników, zaś wartość podatku VAT 

zobowiązania wskazaną na fakturze na osobny rachunek VAT Wykonawcy.  

11. Strony postanawiają, że za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku 

bankowego Zamawiającego.  

12. Wykonawca wystawia fakturę zgodnie z obowiązującymi przepisami i stanem faktycznym.  

W razie niezgodności faktury z umową lub jej braków formalnych Zamawiający ma prawo  

do odmowy jej przyjęcia do czasu wyjaśnienia rozbieżności lub usunięcia braków.  

13. W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności i numerem rachunku bankowego 

Wykonawcy wskazanych w dokumentach księgowych (np. fakturach, rachunkach, notach 

odsetkowych), a wskazanych w niniejszej umowie przyjmuje się, że prawidłowo podano termin 

płatności i numer rachunku bankowego Wykonawcy określone w umowie. 

14. Zamawiający nie wyraża zgody na obrót wierzytelnościami wynikającymi z niniejszej umowy 

ani na rozporządzanie nimi w jakiejkolwiek formie, ani też na zastaw.  

15. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w ust. 8 i 10 jest  rachunkiem 

firmowym. 

16. W przypadku obniżenia stawki podatku od towarów i usług wynagrodzenie wskazane w ust. 1 

ulegnie stosownemu obniżeniu, z tym, że kwota netto obliczona z uwzględnieniem 

obowiązującej w dacie zawarcia niniejszej umowy stawki podatku od towarów i usług nie 

ulegnie zmianie.  

§11 
1. Wykonawca będzie płacić Zamawiającemu należność za zużytą, w udostępnionych przez 

Zamawiającego pomieszczeniach, energię elektryczną, wodę i kanalizację (media) według 
wskazań liczników. 

2. Należność za media będzie ustalana na podstawie odczytu urządzeń pomiarowych 
dokonanych na koniec poprzedniego miesiąca kalendarzowego, których ilość zostanie 
przemnożona przez średnią cenę jednostkową stosowaną przez dostawców w okresie 
obowiązywania umowy.  

3. Zapłata należności za media następować będzie na podstawie faktur wystawianych przez 
Zamawiającego do 14 dnia miesiąca kalendarzowego, Strony dopuszczają wzajemną 
kompensatę należności. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do regulowania faktur w terminie 14 dni od daty ich wystawienia 
przelewem na konto Zamawiającego: ING Bank Śląski S.A. Oddz. Gliwice 86 1050 1285 1000 
0002 0213 1876. 

 
Odstąpienie od umowy 

§12 
Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułów III, VII, XV Kodeksu cywilnego, Stronom 
przysługuje prawo odstąpienia od umowy w poniższych sytuacjach: 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku: 
1) wszczęcia postępowania likwidacyjnego Wykonawcy – w terminie 10 dni od daty 

powzięcia wiadomości o tym fakcie; 
2) wydania nakazu zajęcia składników majątkowych Wykonawcy mających wpływ  

na realizację umowy  – w terminie 10 dni od daty powzięcia wiadomości o tym fakcie; 
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3) gdy Wykonawca nie rozpoczął w umówionym terminie świadczenia usług w całości  
lub w części oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego  
na piśmie – po wyznaczeniu dodatkowego terminu do podjęcia wykonywania usług; 

4) gdy Wykonawca przerwał z własnej inicjatywy realizację umowy i przerwa trwa dłużej niż 
1 dzień  - po wyznaczeniu dodatkowego terminu do kontynuowania usług; 

5) gdy Wykonawca wykonuje usługi nienależycie, niezgodnie z powszechnie przyjętymi 
zasadami i postanowieniami umowy pomimo upomnienia Zamawiającego złożonego  
na piśmie – po wyznaczeniu dodatkowego terminu do usunięcia uchybień.  

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się  
z obowiązku zapłaty faktur mimo wyznaczenia dodatkowego 14 dniowego terminu zapłaty. 

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności, że wykonanie umowy nie leży już 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 przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 
wykonania części przedmiotu umowy. Postanowienia o karach umownych nie mają w tym 
przypadku zastosowania i Wykonawca nie może żądać odszkodowania.  

4. Z prawa odstąpienia od umowy z przyczyn innych niż wskazane w ust. 1 i 2 Strony mogą 
skorzystać w terminie 30 dni od dnia w którym nastąpiło zdarzenie będące przyczyną 
odstąpienia.  

5. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej z podaniem terminu i przyczyny odstąpienia.  
 

§13 
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym, z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy, w razie wystąpienia co najmniej jednej z następujących okoliczności: 
1) braku realizacji umowy powyżej 2 dni lub realizacji przez Wykonawcę przedm iotu 

umowy w sposób nienależyty, sprzeczny z postanowieniami umowy oraz w sposób 
niezgodny z przepisami prawa, a w szczególności niezapewniający bezpieczeństwa 
osób przebywających na obszarze wodnym;  

2) utraty uprawnień do wykonywania ratownictwa wodnego; 
3) narażenia Zamawiającego i osoby przebywające na szkody lub wystąpienia szkody z 

winy Wykonawcy; 
4) nie usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych wad/uchybień przy realizacji 

zamówienia pomimo wezwania Zamawiającego; 
5) nieposiadania przez ratowników Wykonawcy wymaganych przepisami prawa 

uprawnień niezbędnych do realizacji powierzonych czynności; 
6) w przypadku dwukrotnego i kolejnych przypadków naliczania kar umownych w okresie 

trwania umowy; 
7) w przypadku braku reakcji ze strony Wykonawcy do przystąpienia do usunięcia 

uchybień w realizacji przedmiotu umowy.  
2. W przypadku rozwiązania umowy Strony dokonują rozliczenia umowy w terminie 30 dni  

od dnia jej rozwiązania.  
 
Kary umowne  

§14 
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie, nienależyte lub nieterminowe wykonanie 

zobowiązań umownych w formie kar umownych.  
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

1) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy w wysokości 10% całkowitej wartości brutto umowy określonej w §10 ust. 
1; 

2) za każdorazowe stwierdzenie nienależytego wykonania usługi bez względu na zakres 
w wysokości 5% wartości faktury za dany okres rozliczeniowy (miesiąc 
kalendarzowy); 

3) za każdorazowe stwierdzenie niewykonania usługi bez względu na zakres  
w wysokości 5% wartości faktury za dany okres rozliczeniowy (miesiąc 
kalendarzowy); 

4) za spowodowanie przerwy w realizacji usługi z przyczyn zależnych od Wykonawcy  
w wysokości 5% całkowitej wartości umowy brutto określonej w §10 ust. 1 za każdą 
dobę przerwy; 
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5) za każdy zaistniały przypadek braku pełnej wymaganej obsady ratowniczej na danej 
zmianie, spóźnienia do pracy, przedwczesnego opuszczenia stanowiska pracy  
czy niezdolności ratownika do pracy w wysokości 100 zł; 

6) za każdy zaistniały przypadek korzystania/ używania przez ratownika podczas 
pełnienia dyżuru telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego  
w celach innych niż zaalarmowanie zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego lub mienia  
w wysokości 200 zł; 

7) za każdorazowe stwierdzenie przez Zamawiającego braku aktualnych zaświadczeń  
i uprawnień przez ratowników wykonujących czynności w ramach niniejszej umowy  
w wysokości 1 000 zł. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn 
zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% całkowitej wartości umowy brutto określonej  
w §10 ust. 1, z zastrzeżeniem §12 ust. 1 i 3. 

4. Strony uzgodniły, że w przypadku obowiązku uiszczenia kar umownych, kary podlegają 
sumowaniu.  

5. Łączna wysokość kar umownych w okresie obowiązywania umowy nie przekroczy 70% 
całkowitej wartości brutto umowy określonej w §10 ust. 1.   

6. Niezależnie od kar umownych, o których mowa w niniejszym paragrafie, Strony mają prawo 
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy określone kary nie pokrywają 
ich szkód.  

7. Wykonawca posiada polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej jednakże 
odmowa wypłaty odszkodowania w części lub w całości przez towarzystwo ubezpieczeniowe 
nie zwalnia Wykonawcy od zapłaty zobowiązań określonych niniejszą umową.  

8. Zamawiający może potrącić kary umowne z faktur Wykonawcy na podstawie noty 
obciążającej.  

9. Obowiązek zapłaty przez Wykonawcę kary umownej pozostaje niezależny tak od wysokości 
poniesionej przez Zamawiającego szkody, jak i niezależny od zaistnienia szkody, w tym 
ewentualnego braku szkody.  

 
Odpowiedzialność Wykonawcy 

§15 
1. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy oraz  

za skutki zachowań podejmowanych przez osoby, które zatrudnia lub którymi się posługuje 
przy realizacji niniejszej umowy (w szczególności za skutki zachowań ratowników wodnych) 
jak za własne działania lub zaniechania. 

2. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody osobowe i majątkowe, w tym  
za szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku nienależytego wykonania umowy.  

3.  Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody obejmującej rzeczywistą szkodę 
Zamawiającego lub osób trzecich, o której mowa w art. 361 – 363 K.C. 

4. Wykonawca oświadcza iż posiada ubezpieczenie w towarzystwie ubezpieczeniowym  
od odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej oraz upoważnia Zamawiającego  
do korzystania z jego polisy nr . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . wystawionej w dniu . . . . . . . . . 
przez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  w celu realizacji jego 
uprawnień wynikających z nin. umowy i zobowiązuje się utrzymać to ubezpieczenie przez cały 
okres obowiązywania niniejszej umowy. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się pisemnie 
zawiadomić Zamawiającego, o każdym przypadku skutkującym częściowym wykorzystaniem  
(zmniejszeniem) sumy ubezpieczenia – w terminie 3 dni od zaistnienia takiego zdarzenia. 
Odmowa wypłaty odszkodowania w części lub w całości przez towarzystwo ubezpieczeniowe 
nie zwalnia Wykonawcy od zapłaty zobowiązań określonych nin. umową. 

 
Postanowienia końcowe 

§16 
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić jedynie wtedy, gdy nie jest ona 

sprzeczna z ustawą Prawo zamówień publicznych. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem 
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych jest nieważna. 

2. Dopuszcza się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku  
do treści oferty, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych 
poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 

1) zmiany będące następstwem: klęski żywiołowej, siły wyższej - rozumianej jako 
wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego  
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do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu 
najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie przedmiotu 
umowy w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej Strony umowy 
zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum 
opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek 
działania siły wyższej, uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy w terminie; 

2) zmiany przedstawicieli uczestników usługi, w tym zmiany Wykonawcy w związku  
z sukcesją generalną, przekształceniami, dziedziczeniem spółek handlowych zgodnie 
z KSH, a także sukcesją z mocy prawa; 

3) zmiany osób uczestniczących w realizacji zamówienia, wskazanych przez 
Wykonawcę w ofercie, pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę, że zastępujące 
osoby posiadają uprawnienia, kwalifikacje i umiejętności zgodne z warunkami 
określonymi w ogłoszeniu o przetargu; 

4) zmiany nazwy lub siedziby firmy Zamawiającego lub Wykonawcy, w tym zmiana 
danych związana z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, (np. danych 
teleadresowych Wykonawcy / Zamawiającego); 

5) zawieszenia przez Zamawiającego wykonania usługi, z powodu innego niż 
wymienione; 

6) rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części usługi z jednoczesnym 
odpowiednim obniżeniem wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy; 

7) zmiany obowiązujących przepisów prawnych w zakresie realizacji przedmiotu umowy; 
8) zmiany przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.  

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy dokonane w sposób zgodny z ustawą Prawo 
zamówień publicznych wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

 
§17 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Zamawiający jest uprawniony do kontroli działalności Wykonawcy w zakresie objętym umową.  
3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z klauzulą informacyjną wynikającą z art. 13 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.  
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, która została zawarta w ogłoszeniu o 
przetargu. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Prawa 
zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy 
prawa polskiego. 

5. Wszelkie spory wynikające z umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego 
właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

6. Integralną część umowy stanowi: 
1) załącznik nr 1 – wykaz ratowników wodnych; 
2) oświadczenie o zachowaniu poufności; 
3) zasady bezpieczeństwa informacji;  
4) oferta Wykonawcy; 
5) ogłoszenie o przetargu.  

7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  
ze Stron.  

 

ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA: 
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OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI 

Dane osoby składającej oświadczenie 

Nazwisko  

Imię  

PESEL  

Dotyczy umowy 

Numer umowy / 
przedmiot umowy 

 

Nazwa Wykonawcy  

Treść oświadczenia 

1. Zobowiązuje się do: 
1) zachowania poufności informacji niestanowiących informacji publicznych w rozumieniu 

ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. 2019 r. 
poz. 1429 ze zm.), udostępnionych mi przez MZUK lub pozyskanych samodzielnie,  
w związku z realizacją zadań wynikających z zawartej umowy; 

2) wykorzystania informacji niestanowiących informacji publicznych w rozumieniu ustawy 
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 
1429 ze zm.) wyłącznie do celów związanych z realizacją umowy; 

2. Oświadczam, że: 
1) poniosę wobec MZUK odpowiedzialność (również finansową) w przypadku naruszenia 

niniejszego zobowiązania; 
2) rozumiem znaczenie art. 266 §1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny  

(t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 1950 ze zm.), zgodnie z którym: „Kto wbrew przepisom ustawy 
lub przyjętym na siebie zobowiązaniu ujawnia lub wykorzystuje informację, z którą 
zapoznał się w związku z pełnioną funkcją, wykonywaną pracą, działalnością publiczną, 
społeczną, gospodarczą lub naukową, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności 
albo pozbawienia wolności do lat 2.”. 

3. Niniejsze zobowiązanie do zachowania poufności obowiązuje bezterminowo.  
4. Informuję, że zostałem zapoznany z klauzulą informacyjną wynikającą z art. 13 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.  
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, która została zawarta w ogłoszeniu  
o postępowaniu.  

Data i podpis składającego oświadczenie 

Data: Podpis: 
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ZASADY BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI 

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się i przyjmuje do stosowania Politykę Bezpieczeństwa 

Informacji Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych (dalej MZUK) w Gliwicach.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności informacji MZUK niestanowiących 

informacji publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 

publicznej (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 1429), zarówno w trakcie trwania umowy jak i po jej 

zakończeniu poprzez podpisanie oświadczenia o zachowaniu poufności złożonego zgodnie  

ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do umowy. Podpisane oświadczenie Wykonawca 

dostarczy Zamawiającemu przed przystąpieniem do realizacji umowy.  

3. Wykonawca zapewnia, że ujawnione mu informacje MZUK będą chronione i wykorzystane 

wyłącznie dla celów związanych z wykonaniem przedmiotu umowy. Informacje MZUK 

obejmują zarówno informacje przekazane przez pracowników Zamawiającego, jak i uzyskane 

samodzielnie przez podmioty i/lub osoby realizujące umowę w imieniu i na rzecz Wykonawcy.  

4. Zamawiający przekaże na żądanie Wykonawcy jedynie takie informacje MZUK, co do których 

uzna, że są niezbędne dla prawidłowej realizacji umowy.  

5. Wykonawca zobowiązuje się nie kopiować, nie powielać, ani w inny sposób nie utrwalać i nie 

rozpowszechniać informacji MZUK lub jej części, z wyjątkiem przypadków, gdy jest  

to konieczne w celu wykonania przedmiotu umowy. W takich przypadkach wszelkie kopie 

informacji MZUK utrwalone na jakichkolwiek nośnikach informacji, pozostają własnością 

Zamawiającego.  

6. Wykonawca będzie zwolniony z obowiązku zachowania w poufności informacji MZUK  

w przypadku, gdy obowiązek jej ujawnienia wynikać będzie z przepisów prawa. W takim 

przypadku, jeśli przepisy prawa nie stanowią inaczej, Wykonawca poinformuje 

Zamawiającego o ujawnieniu informacji MZUK na rzecz osób lub organów, co do których 

ujawnienie ma nastąpić lub nastąpiło, podając zakres i warunki ujawnienia.  

7. Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego o wszystkich zauważonych 

nieprawidłowościach i incydentach, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo informacji 

MZUK. 

8. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy dotyczących 

bezpieczeństwa informacji MZUK, Zamawiający będzie miał prawo żądania 

natychmiastowego zaniechania naruszenia, usunięcia jego skutków oraz rozwiązania umowy. 

Wezwanie do zaniechania naruszenia i usunięcia jego skutków Zamawiający przekaże 

Wykonawcy w formie pisemnej, ze wskazaniem terminu do wykonania wezwania. Niezależnie 

od usunięcia naruszeń Zamawiający będzie miał prawo dochodzenia odszkodowania od 

Wykonawcy na drodze cywilnej.  

9. Zamawiający zobowiązuje się do bieżącego przekazywania Wykonawcy informacji  

o zmianach w systemie zarządzania bezpieczeństwem informacji w MZUK, jeśli będą mieć 

wpływ na realizację umowy.  

 


