Załącznik nr 4 do SIWZ
UMOWA Nr DZP.231…………………..
zawarta w dniu ………………….. roku w Opolu pomiędzy:
Miastem Opole z siedzibą w Opolu, Rynek-Ratusz, 45-015 Opole, NIP: 7543009977, reprezentowanym
przez Krzysztofa Machała – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu, ul. Barlickiego
13, 45-083 Opole, na podstawie pełnomocnictwa nr OR-III.0052.2.55.2018 udzielonego z dniem
6 kwietnia 2018 r. przez Prezydenta Miasta Opola,
zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”,
a
……………………………………………………………………….. z siedzibą ……………………………………………………
NIP: …………………………, REGON: ………………………..
reprezentowanym przez:
………………………………………………………………………..
zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”,
zwanymi dalej łącznie „Stronami”,
w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1579 ze zm.) i wybraniu oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej została zawarta umowa
o następującej treści:
§ 1 PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania świadczenie doraźnej usługi
ratownictwa wodnego i pierwszej pomocy przedlekarskiej na terenie obiektu Krytej
Pływalni „Wodna Nuta” mieszczącej się w Opolu ul. Prószkowska 96 administrowanej przez Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji W Opolu, zwana dalej „usługą ratownictwa wodnego” lub „przedmiotem
umowy/zamówienia”. Szczegółowy zakres umowy określa Opis Przedmiotu Zamówienia będący
załącznikiem do SIWZ, stanowiący złącznik nr 1 do niniejszej umowy.
2. Szacunkowa ilość godzin ratowniczych w całym okresie realizacji zamówienia wyniesie nie więcej
niż: 4872 godzin.
3. Załącznikami nr 1 do umowy są także:
 Oferta wykonawcy;
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w skrócie SIWZ,
które stanowią jej integralną część.
4. Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ oraz dokumentach załączonych do
niej uważa się za wiążące. Wchodzące w skład dokumentacji przetargowej dokumenty należy
traktować, jako wzajemnie uzupełniające się i wzajemnie wyjaśniające się.
5. Wykonawca oświadcza, iż będzie wykonywał usługę ratownictwa wodnego na podstawie aktualnej
zgody na wykonywanie ratownictwa wodnego zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia
2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (tekst jednolity Dz. U. z
2018 r. poz. 1482) wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji: decyzja nr
……………………… z dnia …………………………….., która stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
6. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania decyzji, o której mowa w ust. 5 przez cały okres
obowiązywania umowy. W przypadku wystąpienia okoliczności zmiany, ograniczenia zakresu lub
cofnięcia zgody, o której mowa w ust. 5, Wykonawca w terminie do 3 dni zobowiązany jest
powiadomić o tym fakcie Zamawiającego.
7. Wykonawca ma obowiązek świadczenia usługi ratownictwa wodnego zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (tekst
jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1482), rozporządzenia 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. z 2012 r. poz. 108 ze zm.)
oraz ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (tekst jednolity Dz.
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U. z 2017 r. poz. 2195 ze zm.).
8. Za ratownictwo wodne, stanowiące przedmiot niniejszej umowy, uznaje się działania ratownicze
w rozumieniu w/w ustawy w szczególności polegające na organizowaniu i udzielaniu pomocy
osobom, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na
obszarze wodnym.
9. Za ratownika wodnego uznaje się osobę posiadającą wiedzę i umiejętności z zakresu ratownictwa
wodnego i technik pływackich oraz inne kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym i
spełniającą wymagania określone w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym
Ratownictwie Medycznym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2195 ze zm.), zatrudnioną lub
pełniącą służbę w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego lub będącą
członkiem tego podmiotu.
§ 2 TERMIN REALIZACJI UMOWY
Umowę zawiera się na czas oznaczony tj. od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2018 r. w
godz. 6:00 - 22:00 w systemie dwuzmianowym.
§ 3 WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną
ofertą cenową (szczegółowe zakres świadczenia usługi oraz ceny jednostkowe zostały podane
w formularzu ofertowym Wykonawcy), na łączną kwotę:
Wartość całkowita usługi netto …………………….. zł
(słownie: …………………………………………………………………………………………………)
Podatek VAT ……………….. zł
Wartość całkowita brutto ………………….. zł
(słownie: ………………………………………………………………………………………………….).
2. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem
przedmiotu zamówienia i pozostaje niezmienione w całym okresie obowiązywania niniejszej
umowy.
3. Z tytułu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy
wynagrodzenie odpowiadające iloczynowi rzeczywiście przepracowanych godzin ratowniczych i
jednostkowej stawce godzinowej.
4. Rozliczenie między Stronami odbywać się będzie w cyklach miesięcznych.
5. Suma miesięcznych wynagrodzeń brutto nie może przekroczyć kwoty wynagrodzenia
przysługującego Wykonawcy za cały okres umowy.
6. Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie
21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionych faktur.
7. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie zaakceptowany przez przedstawicieli Stron,
comiesięczny protokół realizacji usług przygotowany przez Wykonawcę, zawierający informacje
o liczbie pracowników Wykonawcy realizujących umowę wraz z liczbą przepracowanych w danym
miesiącu godzin pracy oraz wysokości należnego Wykonawcy wynagrodzenia za dany miesiąc.
8. Strony ustalają, że terminem zapłaty jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
9. Za okresy awarii, przerw technologicznych, nieplanowanych na dzień sporządzania umowy prac
remontowych i innych przestojów niezależnych od Zamawiającego, wynagrodzenie nie będzie
naliczane.
10. Strony dopuszczają, możliwości zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku, gdy
potrzeby Zamawiającego okażą się mniejsze od przewidywanych przy ogłoszeniu przetargu.
W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie usługi zostanie ustalone na
podstawie faktycznie wykonanych usług w okresie danego miesiąca.
11. Obligatoryjne dane do faktury:
Nabywca: Miasto Opole Rynek-Ratusz, 45-015 Opole, NIP: 754-300-99-77,
Odbiorca: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu, 45-083 Opole ul. Barlickiego 13.
§ 4 OBOWIĄZKI WYKONAWCY
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
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wykonywał z należytą starannością zgodnie z zasadami i obowiązującymi przepisami.
2. Wykonawca w ramach świadczonej usługi ratownictwa wodnego podejmie się wszelkich działań
ratowniczych w szczególności polegających na organizowaniu i udzielaniu pomocy osobom, które
uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarze
wodnym.
3. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu imienną listę wykazu ratowników w dniu
zawarcia niniejszej umowy i zapewnić przez cały okres trwania umowy niezmienność listy wykazu
ratowników, stanowiącej załącznik nr 4 do umowy, oddelegowanych do wykonania zamówienia,
chyba że zmiany na wykazie zatrudnionych ratowników spowodowane będą okolicznościami
niezależnymi od Wykonawcy. Wówczas Wykonawca powiadomi pisemnie lub e-mailem
Zamawiającego o zamiarze wprowadzenia na obiekt nowych ratowników (nieujętych
w wykazie, o którym mowa powyżej), z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem lub natychmiast
w nagłych przypadkach (np. choroba lub inna nagła nieobecność z udokumentowanych przyczyn
leżących po stronie pracownika).
4. Wykonawca zobowiązuję się wraz z listą wykazu ratowników, o której mowa powyżej, przedłożyć
Zamawiającemu dokumenty potwierdzające posiadaną przez każdego ratownika wiedzę
i umiejętności z zakresu ratownictwa i technik pływackich oraz inne kwalifikacje przydatne
w ratownictwie wodnym i spełniające wymagania określone w ustawy z dnia 8 września 2006 r.
o Państwowym Ratownictwie Medycznym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2195 ze zm.) tj.:
a) aktualne uprawnienia w zakresie ratownictwa wodnego nadane przez uprawniony podmiot zgodnie
z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych
oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy;
b) ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy;
c) oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu przez każdego ratownika aktualnych badań lekarskich
potwierdzające zdolność do wykonywania pracy na stanowisku ratownika wodnego;
d) ważne zaświadczenie o odbyciu aktualnego szkolenia BHP wraz z oceną ryzyka zawodowego
obowiązującą dla Krytej Pływalni „Wodna Nuta”;
e) oświadczenie Wykonawcy o posiadanym przez każdego ratownika minimum 6 miesięcznym
doświadczeniu zawodowym w wykonywaniu ratownictwa wodnego i biegłym posługiwaniu się
językiem polskim w mowie.
5. Wykonawca oświadcza, że zachowa w tajemnicy, zarówno w czasie trwania umowy jak i po jej
upływie wszelkie informacje pozostające w związku ze stanem bezpieczeństwa obiektów
chronionych w ramach umowy oraz wszelkich informacji, które mają wpływ na stan
bezpieczeństwa Zamawiającego. Obowiązek ten trwa bezterminowo po wygaśnięciu lub
rozwiązaniu umowy.
6. Do obowiązków Wykonawcy należy również:
a) realizowanie przedmiot zamówienia wyłącznie przy udziale uprawnionych ratowników wodnych;
b) zapewnienie stałej kontroli i bezpieczeństwa przez cały okres trwania umowy osobom
korzystającym z Krytej pływalni Wodna Nuta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
c) wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za kontrolę i nadzór prawidłowości realizacji przedmiotu
zamówienia, która pełnić będzie rolę stałego koordynatora na pływalni, w trakcie świadczenia
usług objętych przedmiotem umowy. Do zadań koordynatora będzie należało organizowanie i
sprawowanie nadzoru nad świadczeniem usług oraz zarządzanie ratownikami świadczącymi
usługi. Koordynator będzie zobowiązany do utrzymywania stałego kontaktu (np. telefonicznego)
z przedstawicielami Zamawiającego, a w razie potrzeby stawi się osobiście na obiekcie do 1 h
od powiadomienia go przez Zamawiającego;
d) zapewnienie ciągłości obsady stanowisk ratowniczych zgodnie z przedstawionym przez
koordynatora imiennym miesięcznym harmonogramem pracy ratowników wodnych Wykonawcy;
(Harmonogram pracy ratowników na wszystkie dni następnego miesiąca, należy przekazać
najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem miesiąca, którego dotyczy harmonogram)
e) wyposażenie ratowników w jednolity strój ratowniczy odpowiednio oznakowany (RATOWNIK,
oraz NAZWA LUB LOGO FIRMY), koszulki w kolorze czerwonym, spodenki sportowe w kolorze
jednolitym, odpowiednie obuwie zgodne z wymogami BHP, gwizdki oraz zestawy ochrony
indywidualnej dla ratowników;
§ 5 UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI RATOWNIKÓW
1. Każdy ratownik wykonujący usługi na podstawie niniejszej umowy musi:
a) mieć ukończone 18 lat;
b) biegle posługiwać się językiem polskim w mowie;
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c) posiadać aktualne uprawnienia w zakresie ratownictwa wodnego nadane przez uprawniony
podmiot zgodnie z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na
obszarach wodnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1482) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy;
d) posiadać ważne zaświadczenie o spełnieniu wymagań art. 13 na podstawie ustawy z dnia
8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2195 ze
zm.);
e) posiadać aktualne badania lekarskie potwierdzające zdolność do wykonywania pracy na
stanowisku ratownika wodnego;
f) posiadać minimum 6 miesięczne doświadczenie zawodowe w wykonywaniu ratownictwa
wodnego.
2. Do obowiązków ratowników należy w szczególności wykonywanie działań ratowniczych, o których
mowa w art. 13 i art. 16 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających
na obszarach wodnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1482) oraz czynności wykonywanych w ramach
kwalifikowanej pierwszej pomocy, o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 8 września 2006 r.
o Państwowym Ratownictwie Medycznym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2195 ze zm.) tj.:
a) przyjęcie zgłoszenia o wypadku lub zagrożeniu,
b) dotarcie na miejsce wypadku z odpowiednim sprzętem ratunkowym,
c) udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy,
d) zabezpieczenie miejsca wypadku lub zagrożenia,
e) ewakuacja osób z miejsca stanowiącego zagrożenie dla życia lub zdrowia,
f) transport osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub
zdrowia na obszarze wodnym do miejsca, gdzie jest możliwe podjęcie medycznych czynności
ratunkowych przez jednostki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, o których mowa
w art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym,
po uprzednim uzgodnieniu miejsca przekazania z dysponentem jednostki systemu Państwowego
Ratownictwa Medycznego,
g) stałe obserwowanie wyznaczonego obszaru wodnego i plaż basenowych, niezwłoczne
reagowanie na każdy sygnał wzywania pomocy oraz podejmowanie akcji ratowniczej,
zapobieganie skutkom zagrożeń,
h) przegląd stanu urządzeń i sprzętu wykorzystywanego do ratownictwa wodnego,
i) określanie głębokości wyznaczonego obszaru wodnego,
j) bieżąca kontrola stanu urządzeń oraz sprzętu, które zapewniają bezpieczeństwo osób
pływających, kąpiących się lub uprawiających sport lub rekreację,
k) sygnalizowanie głosem lub za pomocą urządzeń alarmowych, przekroczeń regulaminu pływalni,
naruszeń zasad korzystania z wyznaczonego obszaru wodnego, w szczególności granicy strefy
dla umiejących pływać,
l) reagowanie na przypadki naruszania zasad korzystania z wyznaczonego obszaru wodnego,
m) dopilnowanie czytelności danych na tablicy informacyjnej dot. temperatury wody, powietrza
oraz innych aktualnych informacji,
n) niezwłoczne informowanie zarządzającego wyznaczonym obszarem wodnym oraz swojego
przełożonego o zagrożeniach bezpieczeństwa osób przebywających na obszarze wodnym,
o) bieżące dokumentowanie prowadzonych działań ratowniczych.
3. Pełnienie dyżuru zgodnie z imienną obsadą stanowisk ratowniczych, wpisaną i potwierdzoną
podpisem Kierownika pływalni lub osoby przez niego wyznaczonej na dany dzień w Dzienniku pracy

ratownika.

4. Przed przystąpieniem do pracy złożenie własnoręcznego podpisu na liście obecności, stwierdzając
gotowość do pracy w dniu jej wykonywania i podpisu w Dzienniku pracy ratownika, stwierdzając
fakt objęcia dyżuru na wyznaczonym akwenie.
5. Pełnienie dyżuru w kompletnym stroju, o którym mowa w § 4 ust. 5 lit. e wydanym przez
Wykonawcę. Używanie tego ubioru poza godzinami pracy jest zabronione.
6. Kontrola strefy nadzoru pod względem maksymalnej ilości osób i jej zamykanie
w przypadku przekroczenia wartości granicznych. Ustala się, że:
a) w basenie pływackim może przebywać maksymalnie 80 osób niecka 50 m i 60 osób niecka
25 m, rozmieszczonych proporcjonalnie na powierzchni wody,
b) w basenie rekreacyjnym może przebywać maksymalnie 80 osób, rozmieszczonych
proporcjonalnie na powierzchni wody,
c) w basenie solankowym może przebywać maksymalnie 15 osób,
d) w whirpoolu może przebywać maksymalnie 6 osób.
7. Niedopuszczanie do użycia sprzętu ratowniczego niezgodnie z jego przeznaczeniem.
8. Oczyszczanie powierzchni i dna niecki basenu z zanieczyszczeń.
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9. W razie potrzeby czasowe wyłączanie określonych obszarów pływalni z użytkowania, zgodnie
z obowiązującymi procedurami, powiadamiając o tym Kierownika obiektu lub osoby przez niego
wyznaczonej.
10. Natychmiastowe wyłączanie z eksploatacji urządzeń i sprzętu, w razie ich nieprawidłowego
funkcjonowania.
11. Cykliczne (min. raz na półgodziny) oraz w miarę potrzeby lustrowanie nadzorowanej strefy poprzez
obejście kontrolowanego obszaru oraz strefy saun w przypadku stanowiska uwzględniającego tą
kontrolę.
12. Każdego dnia po zakończeniu użytkowania niecki basenu pływackiego zdejmowanie lin torowych.
13. Przekazywanie administracji sygnału o gotowości do otwarcia lub zamknięcia obiektu.
14. Bieżące prowadzenie Dziennika pracy ratownika i Dziennika pracy punktu sanitarnego (wyznaczony
ratownik na zmianie).
15. Informowanie bezpośredniego przełożonego o dostrzeżonych usterkach na stanowisku pracy.
16. Stałe utrzymywanie sprawności i podnoszenie własnych kwalifikacji.
17. Wykonywanie pracy sumiennie i starannie wyłącznie przy zachowaniu pełnej sprawności
psychofizycznej.
18. Sprawdzenie i przygotowanie, przed rozpoczęciem i w trakcie pracy:
a) kompletności i sprawności, stanu ilościowego i rozmieszczenia sprzętu ratunkowego, łączności
i sygnałowego, medycznego pierwszej pomocy, w tym kompletności i przydatności do użycia
wyposażenia apteczki,
b) stanu niecek basenowej i urządzeń udostępnianych klientom pod względem bezpiecznego z nich
korzystania,
c) stanu pozostałych urządzeń wykorzystywanych podczas pracy np. oświetlenie, nagłośnienie,
dźwigi i wyciągi dla niepełnosprawnych, sprzęt do nauki pływania itp.
d) Współpraca w organizacji pracy ratowników i ratowników - wolontariuszy; rotacyjna wymiana
obszarów pełnienia służby, ustalanie przerw w pracy, zastępstwo w wymagających tego
przypadkach.
e) Kierowanie i/lub współuczestnictwo w akcjach ratunkowych.
f) Pomoc pozostałym ratownikom w interwencjach porządkowych.
g) Sprawdzenie, po zakończeniu pracy, kompletności sprzętu, właściwego zabezpieczenia sprzętu
i dyżurki.
h) Zgłoszenie kierownikowi obiektu braków w wyposażeniu
19. Stanowcze, zgodne ze standardami panującymi na obiekcie, reagowanie na naruszanie
postanowień Regulaminu.
20. Dbanie o czystość i porządek na basenie i terenie wokół niecek w trakcie pełnienia służby.
21. Pouczanie i egzekwowanie od klientów, zarówno w grupach zorganizowanych jak i indywidualnych,
o obowiązujących przepisach regulaminowych.
22. Oczyszczanie niecki i plaży basenowej z wszelkich przedmiotów mogących spowodować skaleczenie
lub inny nieszczęśliwy wypadek.
23. Utrzymywanie należytego stanu czystości i porządku w dyżurkach.
24. Przygotowanie, prowadzenie i odnotowanie w dzienniku pracy ratowników wg zatwierdzonego
wzoru:
a) oraz na tablicach informacyjnych, w ustalonych godzinach temperatury powietrza i wody,
b) wszelkich zdarzeń mających wpływ na stan bezpieczeństwa ludzi i obiektu oraz przypadków
rażącego naruszenia Regulaminu,
c) podejmowanych interwencji ratowniczych i udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej,
d) wezwań Pogotowia Ratunkowego,
e) wezwań Straży Pożarnej, Policji, Straży Miejskiej i in.
f) swojego imienia i nazwiska, daty oraz godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.
Wszelkie zapisy w „Dzienniku pracy ratowników” oraz „Dzienniku pracy, punktu sanitarnego” winny
być poświadczone podpisem ratownika.
25. Telefoniczne informowanie o sytuacjach szczególnych Bartosza Banachowskiego – Kierownika
Placówki Specjalistycznej KPWN, a w przypadku niemożności nawiązania z nim kontaktu, Zastępcy
Dyrektora lub Dyrektora MOSiR.
26. Informowanie o wszelkich usterkach w hali basenowej konserwatorów oraz reagowanie na
dewastacje ze strony klientów i zgłaszanie ochronie obiektu.
27. Wypraszanie, informowanie ochrony i natychmiastowe reagowanie na wszelkie zachowania
odbiegające od przyjętych norm np. osoby pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
28. Przed zakończeniem pracy przekazanie pracownikom obsługi zaplecza sportowego – maszynistom
i/lub sprzątającym, uwag dotyczących przygotowania obiektu do pracy w dniu następnym. Uwagi
te winny mieć odzwierciedlenie w zapisach dziennika pracy ratowników.
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30. Kategorycznie zabrania się opuszczenia stanowiska pracy bez zgody Kierownika lub bez
zachowania procedury przekazania stanowiska. Zachowanie takie traktowane będzie, jako ciężkie
naruszenie przez ratownika podstawowych obowiązków.
31. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
32. W trakcie pracy na terenie niecki basenowej kategorycznie zabrania się:
a) spożywania posiłków za wyjątkiem napojów,
b) czytania książek, prasy itp.,
c) zbyt głośnego odtwarzanie programu radiowego, muzyki poprzez radiowęzeł,
d) używanie urządzeń audio ze słuchawkami,
e) używania telefonów, za wyjątkiem uzasadnionych rozmów służbowych,
f) prowadzenia rozmów bez równoczesnej obserwacji niecki basenowej,
g) używania innych urządzeń lub wykonywanie innych czynności powodujących możliwość
upośledzenia prawidłowego wykonywania czynności służbowych,
h) prowadzenia nauki pływania, zajęć rehabilitacyjnych, zajęć aerobiku, czy tym podobnych,
i) użyczania powierzchni lub przechowywania na terenie obiektu sprzętu i rzeczy niebędących
w użytkowaniu MOSiR Opole. Rzeczy prywatne ratowników należy przechowywać w szatniach,
j) wprowadzania i przebywania na stanowisku i w pomieszczeniach ratowników osób postronnych,
k) rozmów towarzyskich, aktywności rekreacyjnej (pływanie, zjeżdżanie, sauna, itp.) w godzinach
pełnienia służby ratowniczej.
l) prowadzenia egzaminów na kartę pływacką w trakcie pełnienia dyżuru ratowniczego
ł) wykonywania innych czynności zakłócających lub uniemożliwiających stałą obserwacje
powierzonego akwenu.
§ 6 OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO
1. Zamawiający udostępni Wykonawcy spis osób, które należy powiadomić o zaistnieniu nagłych
zdarzeń wymagających podjęcia stosownych decyzji oraz numery telefonów tych osób.
2. Zamawiający zapozna ratowników wodnych z przepisami i instrukcjami BHP i ppoż. obowiązującymi
na terenie obiektu Krytej Pływalni „Wodna Nuta”.
3. Zamawiający zapewni ratownikom wodnym miejsce pełnienia służby oraz dostęp do pomieszczeń
socjalnych.
§ 7 NADZÓR I KONTROLA ŚWIADCZONYCH USŁUG
1. Ratownicy wodni podlegają bezpośrednio Wykonawcy i tylko od niego mogą otrzymywać polecenia.
Zamawiający ma jednak prawo do przekazywania osobie wykonującej usługi uwag oraz zaleceń
dotyczących bieżącego świadczenia zadań objętych umową, pod warunkiem, wpisania ich w
Dzienniku pracy ratowników.
2. Zamawiający w okresie trwania umowy ma również prawo kontroli wywiązywania się Wykonawcy
z przyjętych niniejszą umową obowiązków.
3. Nadzór nad prawidłową realizacją usługi sprawowany będzie:
a) ze strony Zamawiającego przez Bartosza Banachowskiego – Kierownika Placówki
Specjalistycznej Krytej Pływalni „Wodna Nuta” tel. 609777453;
b) ze strony Wykonawcy przez ……………………………….- koordynatora usługi, tel. ………………………,
4. Zamawiający ma prawo w Dzienniku pracy ratowników wpisywać uwagi dotyczące niewykonania,
nienależytego wykonania lub rażących zaniedbań w wykonaniu usługi będącej przedmiotem
niniejszej umowy.
5. W przypadku stwierdzenia, iż Wykonawca nie świadczy usługi ratownictwa wodnego lub świadczy
te usługi w sposób nienależyty, Zamawiający niezależnie od możliwości naliczenia kar umownych,
uprawniony jest do ich zlecenia innemu podmiotowi na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy.
§ 8 UBEZPIECZENIE
1. Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy będzie posiadał ubezpieczenie OC z tytułu
prowadzonej działalności od odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej na kwotę, ……………zł
i zobowiązuje się do posiadania nieprzerwanej ochrony ubezpieczeniowej w okresie trwania
umowy, na warunkach nie gorszych niż w pierwotnej polisie stanowiącej załącznik nr 3 do
umowy.
2. W przypadku polisy opłacanej w ratach, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia
Zamawiającemu każdorazowego potwierdzenie uiszczenia należnej z tego tytułu opłaty, najpóźniej
w następnym dniu po terminie płatności.
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3. Jeżeli termin ważności posiadanej polisy OC upływa w trakcie trwania przedmiotowej umowy,
wówczas Wykonawca najpóźniej w dniu upływu okresu obowiązywania dotychczasowej polisy, jest
zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii
nowej polisy wraz z warunkami ubezpieczenia.
§ 9 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY
1. Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność prawną i materialną za szkody powstałe
w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonywania swoich obowiązków wynikających
z postanowień niniejszej umowy.
2. Za wszelkie działania i zaniechania osób, którymi Wykonawca dysponuje przy wykonywaniu
przedmiotu umowy, odpowiada Wykonawca jak za własne działania lub zaniechania.
3. W przypadku skierowania przeciwko Zamawiającemu jakichkolwiek roszczeń związanych ze
świadczeniem przez Wykonawcę usług stanowiących przedmiot umowy, Wykonawca zobligowany
jest zwolnić Zamawiającego z odpowiedzialności z tego tytułu, a w szczególności wstąpić w miejsce
Zamawiającego do wszelkich toczących się postępowań.

§ 10 KARY UMOWNE
1. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieprawidłowości w wykonywaniu usług
ratownictwa wodnego przez Wykonawcę, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania
niezwłocznego ich usunięcia. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kar umownych
w wysokości 500,00 zł netto za każdy stwierdzony przypadek nienależytego wykonania przedmiotu
umowy przez Wykonawcę a w szczególności:
a) w sytuacji nie zapewnienia ciągłości dozoru,
b) wykonywanie obowiązków z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa lub postanowień
wynikających z treści umowy przez pracowników Wykonawcy,
c) niedostarczenie w terminie dokumentu, o którym mowa w § 8 ust. 2 i ust. 3 umowy.
Niedotrzymanie obu terminów upoważnia Zamawiającego do naliczenia kary umownej osobno
dla każdego naruszenia oddzielnie.
2. W przypadku stwierdzenia nie wywiązywania się pracowników Wykonawcy z nałożonych na nich
obowiązków, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania usunięcia danego pracownika z terenu
powierzonego ochronie.
3. Za nieprzestrzeganie warunków umowy uważa się w szczególności:
g) niezapewnienie ciągłości dozoru,
h) niezachowanie tajemnicy, o której jest mowa w § 4 ust. 5 umowy,
i) łamanie obowiązków, o których mowa w § 5 ust. 30-32,
j) każdorazowy brak na zmianie wymaganej liczy personelu o odpowiednich kwalifikacjach,
k) niewywiązywanie się pracowników Wykonawcy z nałożonych na nich obowiązków, które
w konsekwencji narażają użytkowników obiektu na bezpośrednie zagrożenie zdrowia lub życia.
4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną, w przypadku nie przystąpienia do wykonywania
przedmiotu umowy w terminach określonych w umowie, w wysokości dziennego kosztu pracy
obiektu oraz wysokości nieuzyskanych przychodów ustalonych każdorazowo na podstawie
zakontraktowanej sprzedaży usług (umowy z firmami/szkołami, inne), a w przypadku sprzedaży
usług klientom indywidualnym na podstawie średnich przychodów z ostatnich 30 dni, za każdy
dzień opóźnienia.
5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowna za niedopełnienie obowiązków wynikających z
niniejszej umowy w wyniku którego nastąpi przestój całej pływalni, w wysokości 1000 zł (słownie:
tysiąc złotych) za każdą rozpoczętą godzinę przerwy w funkcjonowaniu pływalni.
6. Wykonawca zapłaci Zamawiającego karę umowną za niedopełnienie obowiązków wynikających z
niniejszej umowy w wyniku którego nastąpi wyłączenie z funkcjonowania poszczególnych niecek
pływalni (niecka rekreacyjna, niecka sportowa, solanka) w wysokości 500 zł (słownie: pięćset
złotych) za każdą rozpoczęta godzinę.
7. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł netto za każdy rozpoczęty
dzień wykonywania usług w przypadku niespełnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub
dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
czynności określone w § 13 ust. 1 Umowy.
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8. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę od umowy albo jej rozwiązania, z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty
Zamawiającemu kary umownej w wysokości 10% wartości wynagrodzenia Wykonawcy brutto
określonego w § 3 ust. 1 umowy.
9. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie przez Wykonawcę lub
Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 %
wartości wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, z wyłączeniem
sytuacji, o której mowa w § 11 ust. 3 Umowy.
10. Podstawą do naliczania kar umownych będzie wpis w Dzienniku pracy ratowników lub notatka
służbowa sporządzona przez Zamawiającego.
11. Zamawiający może potrącić naliczone kary umowne z wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym
mowa w § 3 ust. 1 umowy, bez uprzedniego wezwania do zapłaty Wykonawcy, na co Wykonawca
wyraża swoją nieodwołalną zgodę.
12. Kary umowne, o których mowa w niniejszym paragrafie stają się wymagalne następnego dnia po
zajściu zdarzenia uprawniającego do ich naliczenia.
13. W przypadku, gdy potrącenie kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy nie będzie możliwe,
Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w terminie 7 dni od dnia otrzymania noty
obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego.
14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego
wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych
określonych przepisami Kodeksu cywilnego.
§ 11 ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Poza sytuacjami unormowanymi przepisami prawa Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od
Umowy w całości lub w części w przypadkach:
a) gdy Wykonawca nie przystąpił do wykonywania przedmiotu umowy w terminach określonych w
umowie lub zaprzestał wykonywania przedmiotu umowy w okresie ustalonym niniejszą umową,
b) Nieprzekazania przez Wykonawcę imiennej listy ratowników wraz dokumentami, o których
mowa w § 4 ust. 4 umowy;
c) Utraty przez Wykonawcę zgody na wykonywanie ratownictwa wodnego zgodnie z art. 12 ust. 1
ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach
wodnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1482) wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji albo utraty innych uprawnień, co uniemożliwia dalsze wykonywanie umowy;
d) Stwierdzenia braku posiadania przez Wykonawcę ważnej polisy ubezpieczeniowej lub braku
uiszczenia opłaty w przypadku polisy opłacanej w ratach,
e) Trzykrotnego stwierdzenia przez Zamawiającego nieprawidłowości w świadczeniu usług
stanowiących przedmiot niniejszej Umowy przez Wykonawcę lub trzykrotnego stwierdzenia
przez Zamawiającego nieprzestrzegania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z
warunków umowy w szczególności tych określonych w § 10 ust. 3 umowy,
f) gdy Wykonawca dokonuje przelewu praw i zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy bez
zgody Zamawiającego.
2. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego
wiadomości o powyższych okolicznościach.
3. Z zastrzeżeniem następnych ustępów, postanowienia niniejszego paragrafu nie mają
zastosowania do odstąpienia od Umowy na podstawie art. 145 ustawy prawo zamówień
publicznych lub jej rozwiązania na podstawie art. 145a ustawy prawo zamówień publicznych, na
podstawie, których Zamawiającemu przysługuje ustawowe prawo odstąpienia od umowy.
4. W przypadku odstąpienia na podstawie art. 145 ustawy prawo zamówień publicznych lub
rozwiązania umowy na podstawie art. 145a ustawy prawo zamówień publicznych, Zamawiający
zapłaci wynagrodzenie Wykonawcy należne z tytułu należytego wykonania części umowy.
5. Strony zastrzegają dla oświadczenia o odstąpieniu od Umowy lub jej rozwiązaniu formę pisemną
pod rygorem nieważności.
§ 12 ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY
1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w sytuacjach, o których mowa w art. 144 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych.
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3. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian do treści umowy pod następującymi
warunkami:
1) Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę Umowy,
2) konieczność dokonania zmian uzasadniona będzie co najmniej jedną z okoliczności wskazanych
w ust. 4.
3) Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do
udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 4.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia istotnych zmian do treści umowy
w szczególności w następujących sytuacjach:
a) niezbędna jest zmiana sposobu wykonania umowy, o ile zmiana taka jest korzystna dla
Zamawiającego lub jest konieczna w celu prawidłowego wykonania umowy,
b) jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ
na realizację przedmiotu zamówienia,
c) wynikną rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można
usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie
umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony.
d) przyczyn losowych, w przypadku wystąpienia działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ
na terminowość wykonywania zamówienia. Pod pojęciem „siły wyższej” należy zrozumieć
zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od stron, którego strony nie mogły przewidzieć
przed zawarciem umowy i którego nie można uniknąć, ani którego strony nie mogły zapobiec
przy zachowaniu należytej staranności, występujące po podpisaniu umowy i powodujące
niemożność wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu; w takim przypadku przesunięcie
terminu realizacji zamówienia wynieść powinno dokładnie tyle dni ile trwa opóźnienie
spowodowane tymi okolicznościami.
e) wystąpienia uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych powodujących
konieczność zmiany sposobu wykonania Umowy,
f) działań osób trzecich uniemożliwiających wykonywanie zamówienia, które to działania nie są
konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron.
g) dokonania określonych czynności lub ich zaniechania przez organy administracji państwowej,
jak również inne organy, których działalność wymaga wydawania decyzji o charakterze
administracyjnym, w tym opóźnienia w wydawaniu przez te organy decyzji, zezwoleń uzgodnień
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, odmowa wydania przez te organy decyzji,
zezwoleń uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę.
h) gdy możliwa jest korzystna dla Zamawiającego zmiana terminu płatności za realizację
przedmiotu zamówienia;
i) dokonanie zmiany Umowy jest korzystne dla Zamawiającego, a w szczególności: może
przyczynić się do podniesienia bezpieczeństwa wykonania przedmiotu Umowy; może przyczynić
się do podniesienia jakości wykonania przedmiotu Umowy,
j) zmiany Umowy dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych
i liczbowych, zmiany układu graficznego Umowy, numeracji jednostek redakcyjnych,
śródtytułów, lub uzupełnień treści niepowodujących zmiany celu i istoty Umowy,
k) w przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy,
przy zachowaniu jej dotychczasowej treści, nie leży w interesie Zamawiającego lub w interesie
publicznym,
l) jeżeli w okresie realizacji umowy zajdzie konieczność realizacji dodatkowych niezbędnych
usług od dotychczasowego Wykonawcy, w rozumieniu art. 144 ust. 1 pkt 2 Ustawy prawo
zamówień publicznych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, przy czym spełnione zostaną
łącznie warunki określone w art. 144 ust. 1 pkt 2 ppkt a), b) i c);
m) zajdą inne okoliczności niezależne od Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w dniu
zawarcia umowy.
5. Zamawiający przewiduje także możliwość dokonania zmian i uzupełnień w umowie, które nie
stanowią istotnej zmiany niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy, z tym zastrzeżeniem, iż zmiany te wymagają zgody Wykonawcy
i nie powinny w szczególności naruszać zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania
wykonawców oraz modyfikować zakresu i przedmiotu zamówienia oraz jego warunków i treści
oferty.
6. Przewidziane powyżej okoliczności stanowiące podstawę zmian do umowy, stanowią uprawnienie
Zamawiającego nie zaś jego obowiązek wprowadzenia takich zmian.
7. Wszelkie zmiany muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 1 i art. 140 ust. 3
ustawy prawo zamówień publicznych stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w części
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wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ, z uwzględnieniem art.
144 ustawy Pzp.
8. Ustala się, iż nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy prawo zamówień
publicznych:
1) zmiana osób uprawnionych do reprezentacji Stron,
2) zmiana siedziby Stron,
3) zmiana nazwy Stron,
4) zmiana osób przeznaczonych do realizacji przedmiotu umowy,
5) zmiana danych teleadresowych Stron.
Zaistnienie okoliczności, o których mowa w niniejszym punkcie wymaga jedynie niezwłocznego
pisemnego zawiadomienia drugiej Strony.

§ 13 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA OSÓB
1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących pracę związaną z ratownictwem wodnym.
2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę, podwykonawcę oraz
dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów
i dokonywania ich oceny,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
3. W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę,
podwykonawcę oraz dalszego podwykonawcę, osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności
w trakcie realizacji zamówienia:
1) oświadczenie Wykonawcy, podwykonawcy oraz dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie
Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie
podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę i wraz ze
wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy,
2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub
dalszego podwykonawcy kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został
sporządzony. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający
ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami obowiązującymi w zakresie
ochrony danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników,
wysokości wynagrodzenia). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i
wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania,
3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z
tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy,
4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub
dalszego podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami obowiązującymi w zakresie ochrony danych
osobowych.
4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności
Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w
wysokości określonej w § 10 ust. 4 umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez
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Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia
przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę traktowane będzie, jako niespełnienie przez Wykonawcę lub
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.
5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę,
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
§ 14 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do przekazania informacji zawartych w § 14 niniejszej
umowy pracownikom oddelegowanym do wykonania zamówienia u Zamawiającego przed
rozpoczęciem pracy.
2. Administratorem danych pracowników wykonawcy oddelegowanych do wykonania zamówienia
jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu, ul. Barlickiego 13, 45-083 Opole. Dane
kontaktowe w sprawach ochrony danych osobowych, w tym dane kontaktowe Inspektora Ochrony
Danych osobowych dostępne są w zakładce kontakt na stronie mosir.opole.pl oraz pod adresem
iod@mosir.opole.pl.
3. Zamawiający, jako administrator danych osobowych, przetwarza dane pracowników Wykonawcy
oddelegowanych do wykonania zamówienia w celu realizacji niniejszej umowy i w oparciu o
wymagania wynikające z przepisów prawa - art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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).
4. Informacje, o których mowa w § 4 ust. 3 i § 4 ust. 3 lit. a) niniejszej umowy będą przetwarzane
przez
Zamawiającego
na
podstawie
ustawy
z
dnia
8
września
2006
r.
o Państwowym Ratownictwie Medycznym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2195 ze zm.) oraz ustawy z dnia
18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych oraz aktami
wykonawczymi do tej ustawy.
5. Dane pracowników Wykonawcy oddelegowanych do wykonania zamówienia będą przetwarzane
przez Zamawiającego przez okres 5 lat od zakończenia lub rozwiązania niniejszej umowy. Dane
mogą być przetwarzane dłużej w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń lub w zakresie dokumentacji
zdarzeń i wypadków na terenie obiektu (do 10 lat).
6. Dane pracowników Wykonawcy oddelegowanych do wykonania zamówienia nie będą
udostępniane przez Zamawiającego innym podmiotom z wyjątkiem uprawnionych przepisami
prawa. Dane mogą być ujawniane podwykonawcom wyłącznie w zakresie świadczonych dla
Zamawiającego usług, w szczególności usług serwisowych, hostingowych, doradczych,
konsultacyjnych i audytowych świadczonych na podstawie zawartych umów powierzenia.
7. Pracownikom Wykonawcy oddelegowanych do wykonania zamówienia przysługuje prawo do
żądania od Zamawiającego, jako administratora danych, dostępu do danych osobowych
dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także
prawo sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego.
8. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności i ochrony danych jakie uzyskał w trakcie
realizacji niniejszej umowy. Zobowiązanie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym obowiązuje
bezterminowo.
9. Wykonawca zobowiąże wszystkich swoich pracowników, którzy na podstawie niniejszej umowy
biorą udział w przetwarzaniu powierzonych mi danych osobowych do zachowania w poufności
wszelkich uzyskanych danych osobowych i informacji. Zobowiązanie, o którym mowa w zdaniu
poprzedzającym obowiązuje bezterminowo.

§ 15 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać przelewu praw i zobowiązań wynikających z niniejszej
Umowy bez zgody Zamawiającego pod rygorem bezskuteczności takiej czynności wobec
Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, rozporządzenia Ministra
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3.
4.
5.

6.
7.
8.

Spraw Wewnętrznych w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych
zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego oraz ustawy o Państwowym
Ratownictwie Medycznym, oraz Ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy dokonywane będą na piśmie w formie aneksu,
pod rygorem nieważności.
Ewentualne spory wynikłe między Stronami na tle stosowania niniejszej umowy będą rozstrzygane
przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
W przypadku gdyby którekolwiek z postanowień Umowy zostały uznane za nieważne, Umowa w
pozostałej części pozostanie ważna. W przypadku wskazanym w zdaniu poprzednim Strony
zobowiązują się do zastąpienia nieważnych postanowień Umowy nowymi postanowieniami
zbliżonymi celem do postanowień uznanych za nieważne.
Strony są zobowiązane zawiadamiać się wzajemnie o każdorazowej zmianie adresu. W razie
zaniedbania tego obowiązku pismo przesłane pod ostatnio wskazany przez Stronę adres i zwrócone
z adnotacją o niemożności doręczenia, traktuje się jak doręczone.
Załączniki wymienione w niniejszej umowie stanowią jej integralną część.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Wykaz załączników:
1. Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiot zamówienia, SIWZ, Oferta Wykonawcy
2. Załącznik nr 2 – Decyzja
3. Załącznik nr 3 – Polisa OC
4. Załącznik nr 4 – Imienny wykaz ratowników oraz dokumenty, o których mowa w § 4 ust. 4 umowy
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