
 

UMOWA NR       / 2022 ( wzór umowy)  

 
zawarta w dniu ...…………….. r. w Strawczynku pomiędzy 

Samorządowym Centrum Kultury, Sportu i Czytelnictwa w Strawczynie, Strawczynek,                           

ul. Turystyczna 6, 26-067 Strawczyn, NIP 959-204-39-46,  reprezentowanym przez dyrektora Łukasza 

Woźniaka, zwanym dalej  "Zamawiającym", 

 
a 

 

zwanym dalej „Wykonawcą". 

 

§1 

Przedmiot umowy 

 

1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę, polegającą na zapewnieniu obsługi 

ratowniczej wyznaczonego strzeżonego kąpieliska nad zalewem w Strawczynie poprzez zorganizowanie, 

usytuowanie oraz wyposażenie stanowisk ratowniczych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, 

zapewnienie wykwalifikowanej kadry ratowniczej oraz nadzoru nad jej pracą, zapewnienie właściwych 

warunków socjalnych dla kadry ratowniczej, zapewnienie oznakowania i wyposażenia wyznaczonego obszaru 

wodnego w sprzęt techniczny, ratunkowy, pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne, ostrzegawcze oraz sprzęt 

medyczny, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Szczegółowy opis zakresu usługi został wskazany w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. 

 

2. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z przepisami obowiązującymi                  

w zakresie ratownictwa wodnego i organizacji kąpielisk strzeżonych. 

 

3. Do realizacji przedmiotu umowy wyznaczono odcinek plaży wskazany w załączniku nr 1 do umowy. 

 

4. Terminy otwarcia i zamknięcia kąpieliska oraz czas pracy ratowników wskazano w załączniku nr 2 

do umowy. 

§ 2 

Termin realizacji 

 

Umowę zawiera się na okres  od 25.06.2022 do 28.08.2022roku 

 

 

 

§ 3 

Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego 

 

1. Wykonawca jest zobowiązany wykonać usługę zgodnie ze sztuką i wiedzą techniczną w zakresie przedmiotu 

umowy, na swój koszt i ryzyko, zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami I normami. 

2. Wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy obciążają tylko i wyłącznie Wykonawcę. 

3. Wykonawca jest zobowiązany usytuować i zorganizować stanowiska ratownicze na wyznaczonym odcinku 

plaży zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami Zamawiającego. 



 

4. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić obsadę stanowisk ratowniczych przez osoby posiadające niezbędne 

uprawnienia na wyznaczonym odcinku plaży zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami 

Zamawiającego. 

5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić wyposażenie stanowisk ratowniczych i kąpieliska w sprzęt ratunkowy, 

medyczny, odpowiednie oznakowanie i wyposażyć ratowników wodnych w sprzęt techniczny i urządzenia 

zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami Zamawiającego. 

6. Wykonawca jest zobowiązany zorganizować, nadzorować, kontrolować pracę ratowników wodnych                                        

i prawidłową realizację umowy w każdym czasie, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiam                                  

z obowiązującymi przepisami. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu w terminie do dnia 21 czerwca imiennego 

wykazu ratowników wodnych, wyznaczonych do wykonywania czynności na kąpielisku wraz z wykazem 

posiadanych przez nich uprawnień ratowniczych, zgodnych z obowiązującymi przepisami. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu najpóźniej w dniu podjęcia czynności przez 

ratownika wodnego w ramach realizacji zamówienia, potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę kopii dokumentów, stanowiących podstawę wykonywania tych czynność na rzecz Wykonawcy                 

(np. legitymacja członkowska lub służbowa, powołanie, zaświadczenie, umowa o pracę, zgłoszenie pracowników 

do systemu ubezpieczeń społecznych, 

10. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu każdą zmianę w wykazie sprzętu oraz wykazie 

ratowników wodnych wyznaczonych do realizacji umowy, najpóźniej w terminie 3 dni przed wprowadzeniem 

zmiany, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, spowodowanych zdarzeniami losowymi, najpóźniej w dniu 

wystąpienia zmiany. 

11. Zamawiającemu przysługuje prawo wniesienia uwag i zastrzeżeń do przedstawionych wykazów w terminie             

7 dni kalendarzowych od dnia ich dostarczenia przez Wykonawcę. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności na kąpielisku, 

 

§ 4 

Wynagrodzenie 

 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe brutto w 

wysokości               …………………………..(słownie:……………………………………………………………

…………….), zawierające należny podatek VAT. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1, będzie płatne przelewem na rachunek wskazany przez Wykonawcę, 

w okresach miesięcznych: 

a) za czerwiec 2022r w kwocie…………….. złotych 

b) za lipiec 2022r w kwocie …………….. złotych 

c) za sierpień 2022r w kwocie…………….. złotych 

na podstawie prawidłowo wystawionych faktur w terminie 21 dni od dnia dostarczenia pod warunkiem 

potwierdzenia prawidłowo wykonanej usługi przez Zamawiającego. 

3. Za dzień zapłaty należności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

4. Wykonawca uprawniony jest do naliczenia Zamawiającemu odsetek ustawowych z tytułu 

nieterminowej zapłaty wynagrodzenia. 

 

§ 5 

Odpowiedzialność z tytułu realizacji umowy 

 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody, które powstały podczas 

wykonywania przedmiotu umowy. 



 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w mieniu zamawiającego, jeżeli szkoda ta 

wynikła z działania, zaniechania lub zaniedbania Wykonawcy. 

3. Wysokość szkody ustalona będzie na podstawie szacunku biegłego lub wyroku sądowego, a koszt szacunku 

ponosi Wykonawca. 

4. Niniejsza umowa może być rozwiązana w każdym terminie za porozumieniem stron. 

5. Wykonawcy oraz Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem 

trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia na zasadach ogólnych wynikających z kodeksu cywilnego. 

6. Jeżeli Wykonawca będzie naruszał postanowienia niniejszej umowy w sposób rażący, Zamawiający będzie 

uprawniony do wypowiedzenia niniejszej umowy w trybie natychmiastowym. 

7. Niedotrzymanie terminów, o których mowa w §3 ust.7, §3 ust.8, §3 ust.9, §3 ust.10 i §3 ust.12 może stanowić 

podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wystąpienia 

okoliczności, o których mowa w §3 ust.7, §3 ust.8, §3 ust.9, §3 ust.10 i §3 ust.12. 

 

§ 6 

Zmiany umowy 

 

1. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się wprowadzenie zmian za zgodą 

Zamawiającego. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez strony umowy. 

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 mogą dotyczyć: 

1) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 

przedmiotu umowy. 

2) wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć     

w innych sposób, a zmiana będzie umożliwiać usuniecie rozbieżności i doprecyzowanie umowy z celu 

jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony. 

3) wystąpienia konieczności zmiany osób wskazanych w ofercie (śmierć, choroba, ustania stosunku pracy lub inne 

zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od Wykonawcy) przy pomocy, których Wykonawca realizuje 

przedmiot umowy. 

4) wystąpienia konieczności zmian osób Wykonawcy, w przypadku, gdy Zamawiający uzna, że osoby te nie 

wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób, na inne 

spełniające wymagania. 

5) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a także                                              

z np. wystąpienia zwłoki w wydaniu przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń. 

6) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi okolicznościami: 

a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze szczegółowym opisem, 

b) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana numeru rachunku 

bankowego), 

c) zmiana danych teleadresowych, 

d) zmiana obowiązującej stawki VAT. 

e) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. 

3. W przypadku wystąpienia któregokolwiek ze zdarzeń wymienionych w ust. 2 termin realizacji przedmiotu 

umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu 

w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem 

formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

 

 

 



 

§ 7 

Kary umowne 

 

1. Strony postanawiają, że podstawową formą odszkodowania są kary umowne. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach: 

s) za opóźnienie w rozpoczęciu realizacji przedmiotu umowy w wysokości 1% wynagrodzenia umownego 

brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 za każdy dzień zwłoki; 

b) każdorazowo za naruszenie przez Wykonawcę któregokolwiek z postanowień niniejszej umowy                       

w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto (brak obsady ratowniczej, niekompletne 

wyposażenie miejsca przeznaczonego do kąpieli) o którym mowa w § 7 ust. 1; 

c) za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 

3. Kary umowne, o których mowa w ust. 2 mogą być potrącane przez Zamawiającego z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy za wykonanie usługi. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z przyczyn 

zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 

niniejszej umowy. 

6.  Kara umowna jest należna niezależnie od powstania szkody. 

7. Zamawiający ma prawo żądania odszkodowania w pełnej wysokości. 

 

§ 8 

Kontrola wykonywania przedmiotu umowy 

 

1. Zamawiającemu przysługuje wobec Wykonawcy prawo kontroli prawidłowości wykonywania niniejszej 

umowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić i udostępnić Zamawiającemu do kontroli w terenie wszelkie 

wymagane materiały, sprzęt, zezwolenia, uprawnienia, dowody tożsamości i dokumenty stwierdzające posiadanie 

odpowiednich uprawnień przez osoby biorące udział w wykonaniu umowy. 

3. Kontrola będzie przeprowadzana w następujący sposób: 

a) Zamawiający będzie kontrolował w terenie wykonanie umowy przez Wykonawcę z własnej inicjatywy lub na 

wniosek stron trzecich, 

b) Kontroli będą dokonywali uprawnieni przedstawiciele Zamawiającego, na podstawie udzielonych imiennych 

upoważnień, które zobowiązani są okazać w czasie kontroli, 

c) Z przeprowadzonej kontroli sporządzony zostanie protokół, którego kopia zostanie przekazana Wykonawcy. 

4. Wykonawca, w terminie 3 dni od daty otrzymania protokołu, ma prawo wniesienia pisemnych uwag do treści 

otrzymanego protokołu. Brak pisemnych uwag skutkować będzie bezwarunkowym uznaniem treści protokołu. 

5. Naruszenia przez Wykonawcę warunków realizacji umowy, stwierdzone w protokołach, będą podstawą do 

naliczenia kar umownych zgodnie z § 7 niniejszej umowy. 

6. W przeprowadzanych kontrolach może uczestniczyć uprawniony przedstawiciel Wykonawcy, na podstawie 

udzielonego przez Wykonawcę imiennego upoważnienia, które zobowiązany jest okazać w czasie kontroli. 

 

§ 9 

Przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy 

 

1. Przedstawicielem ze strony Zamawiającego upoważnionym do kontaktów z Wykonawcą w 

zakresie realizacji przedmiotu umowy jest Michał Dziura 691-20-108 . 

2. Przedstawicielem ze strony Wykonawcy upoważnionym do kontaktów z Zamawiającym w zakresie 

realizacji przedmiotu umowy jest ………………………………………………………………………. 



 

 

§ 10 

Postanowienia końcowe 

 

1. W sprawach spornych, strony deklarują chęć polubownego rozstrzygnięcia sporu, a w przypadku braku 

porozumienia, spór rozstrzygnie sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwóch dla Zamawiającego i jednym dla 

Wykonawcy. 

 

 ZAMAWIAJĄCY            WYKONAWCA 

 

.…..........................…         ..................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 2 do umowy nr ……….../2022 

 

Organizacja zabezpieczenia służby ratowniczej na kąpielisku „zalew w Strawczynie” w okresie od 

25.06.2022 do 28.08.2022roku. 

Przedmiot umowy obejmuje wykonanie usługi polegającej na zapewnieniu we wskazanym terminie 

obsługi ratowniczej wyznaczonego strzeżonego poprzez zorganizowanie, usytuowanie oraz wyposażenie 

stanowisk ratowniczych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zapewnienie wykwalifikowanej kadry 

ratowniczej oraz nadzoru nad jej pracą, zapewnienie właściwych warunków socjalnych dla kadry 

ratowniczej, zapewnienie oznakowania i wyposażenia wyznaczonego obszaru wodnego w sprzęt 

techniczny, ratunkowy, pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne, ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

Obsługa ratownicza kąpieliska: 

 

od 25.06.2022 do 28.08.2022roku. 

 

Czas pracy ratowników w czasie realizacji umowy: każdego dnia kalendarzowego od godziny 

10:00 do 18:00. 

 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi 

w tym zakresie przepisami, w szczególności na podstawie: 

 

· Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających na 

obszarach wodnych. (Dz.U.2016.656); 

· Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie 

minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą 

kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego (Dz.U.2012.108); 

· Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012r. 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.2012.261); 

· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012r. w sprawie 

sposobu oznakowania i zabezpieczenia obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, 

nakazu oraz znaków informacyjnych i flag (Dz.U.2012.286); 

· Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U.2015.469 – j.t. ze zm.); 

· Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ewidencji 

kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli 

(Dz.U.2016.2082) 
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