
Załącznik nr 6 

UMOWA  

 

zawarta w dniu …………..2022 r. w Sanoku pomiędzy: 

Gminą Miasta Sanoka ul. Rynek 1 Sanok NIP 6871787673 w imieniu której działa  

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sanoku ul. Królowej Bony 4, 38-500 Sanok, 

REGON 000659012 reprezentowany przez: 

Pana Bogusława Rajtara – Dyrektor MOSiR Sanok 

Pana Jakuba Więcha – Główny księgowy MOSiR Sanok  

zwany dalej: „Zamawiającym” 

 

a 

 

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

zwanym dalej:  „Wykonawcą” 

 

§ 1 

1. Zamawiający oświadcza, iż zleca świadczenie usług polegających na  zabezpieczeniu 

ratowniczym w Centrum Rehabilitacji i Sportu w Sanoku na basenach zewnętrznych 

(odkrytych) przy ul. Królowej Bony 4, 38-500 Sanok poprzez zapewnienie dyżurów  

ratowników na poszczególnych strefach basenów zewnętrznych tj. niecka sportowa  

z czterema torami pływackimi, rwąca rzeka, niecka rekreacyjna z licznymi atrakcjami, 

dwie zjeżdżalnie oraz brodzik dla dzieci z dwoma zjeżdżalniami (łączna powierzchnia 

lustra wody 997,87 m
2
) w liczbie nie mniejszej niż wynikająca z obowiązujących 

przepisów prawa, zgodnie z harmonogramem, a Wykonawca oświadcza, że przyjmuje 

do wykonania świadczenie tych usług.   

2. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 obejmuje zapewnienie:  

a) porządku i bezpieczeństwa osobom przebywającym w obrębie basenów zewnętrznych 

Centrum Rehabilitacji i Sportu w Sanoku zgodnie z wymogami stosownych 

przepisów prawa, a w szczególności z:  

 ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 o bezpieczeństwie osób przebywających na 

obszarach wodnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 147), zwaną dalej „ustawą”; 

 rozporządzeniem 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) 

 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.2012.261)  
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 aktualną „Analizą zagrożeń” na strefie letniej CRiS, 

 regulaminem basenu oraz z innymi aktami prawnymi, jakie będą obowiązywać  

w okresie świadczenia usługi. 

b) nadzoru nad przestrzeganiem regulaminów basenów zewnętrznych, przepisów BHP  

i ppoż.,  

c) utrzymywania porządku w punkcie medycznym i wykorzystywanie tego 

pomieszczenia wyłącznie do celów służbowych,  

d) kontrolowania warunków kąpieli (woda, powietrze, otoczenie) i rejestrowanie 

zagrożeń w dzienniku dyżurów, 

e) bieżącego prowadzenia dziennika służby ratowniczej,  

f) pełnienia dyżuru przez członków zespołu ratowniczego w jednolitych wyróżniających 

się i odpowiednio oznakowanych strojach ratowniczych,  

g) zgłaszanie konieczności uzupełnienia sprzętu ratowniczego i medycznego  

w zależności od potrzeb i terminów ważności ich użycia zgodnie z obowiązującymi 

standardami bezpieczeństwa i standardami medycznymi,  

h) dbanie o stan techniczny sprzętu ratowniczego oraz medycznego będącego na 

wyposażeniu basenów zewnętrznych,  

i) przestrzeganie zarządzeń, regulaminów i innych przepisów wewnętrznych 

zamawiającego,  

j) wykonanie poleceń kierownictwa obiektu (w ramach zakresu obowiązków),  

k) nadzór i obsługa zjeżdżalni, rwącej rzeki i innych atrakcji znajdujących się w obrębie 

basenów zewnętrznych.  

3. Wyposażenie w podręczny sprzęt ratowniczy typu: koła ratunkowe, żerdzie, rzutki, 

podwyższone stanowiska ratownicze, leki i artykuły sanitarne na potrzeby doraźne 

oraz sygnały zapewnia Zamawiający. 

4. Wyposażenie obiektu, które zapewnia we własnym zakresie wykonawca: 

 sprzęt ratowniczy typu R1 (apteczka z zestawem do resuscytacji krążeniowo- 

oddechowej oraz deska ortopedyczna), 

 środki łączności - radiotelefon,  

 stroje ratowników tj.: koszulka, spodenki, spodnie, czapka, kurtka, na wszystkie 

stanowiska ratownicze koloru czerwonego z napisem RATOWNIK i logo 

Wykonawcy, a także logo Zamawiającego, 

 środki akustyczne: dwie tuby dźwiękowe, oraz gwizdki na każde stanowisko 

ratownicze. 

5. Wykonawca oświadcza że na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 ustawy posiada zgodę do 

wykonywania ratownictwa wodnego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

 

§ 2 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 16.06.2022 r. do  

dnia 04.09.2022 r. 

2. Zamawiający określa godziny świadczenia usług: od 10:00 do 18:00 z zastrzeżeniem, 

że w przypadku sprzyjających warunków atmosferycznych istnieje możliwość 
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wydłużenia czasu pracy do godziny 20:00, a w przypadku pogorszenia się warunków 

atmosferycznych w trakcie dnia, skrócenia dnia pracy.  

3. Zamawiający może odwołać z jednodniowym wyprzedzeniem (najpóźniej do godziny 

19:00 dnia poprzedzającego) świadczenie usługi w przypadku niekorzystnych 

warunków atmosferycznych lub innych zdarzeń losowych bez obowiązku zapłaty za 

odwołany lub skrócony czas świadczenia usługi.  

 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie umowy przez osoby posiadające 

stosowne kwalifikacje zawodowe ratownika wodnego określone ustawą. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada aktualne w okresie obowiązywania umowy 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w wyniku 

wykonywania przedmiotu umowy, na kwotę ubezpieczenia w wysokości nie mniejszej 

niż 1.000.000,00 zł na dowód czego przedkłada kopię polisy.  

 

                                                                  § 4 

W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotu umowy strony 

zobowiązują się działać niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa. 

 

§ 5 

Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie określone w ofercie   

w wysokości……….. zł/r-g (słownie złotych:………………………………………) brutto 

pracy jednego ratownika za godzinę. 

 

§ 6 

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na 

podstawie wystawionych faktur: 

W dniu 01.07.2022 r. za realizację przedmiotu umowy w okresie 16-30.06.2022 r. 

W dniu 01.08.2022 r. za realizację przedmiotu umowy w okresie 01-31.07.2022 r. 

W dniu 05.09.2022 r. za realizację przedmiotu umowy w okresie 01.08-04.09.2022 r.,  

na kwotę stanowiącą iloczyn sumy godzin realizacji przedmiotu umowy przez 

wszystkich ratowników pełniących dyżur  oraz stawki wskazanej w § 5. 

2. W przypadku mniejszej ilości godzin z przyczyn niezależnych od Zamawiającego 

Wykonawca odstąpi od roszczeń z tego tytułu. 

3. Podstawą do wystawienia faktury jest zgodne ustalenie przez strony dokładnej ilości 

przepracowanych godzin wszystkich ratowników. 

4. Termin płatności 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo 

wystawionej faktury. 

5. Pod rygorem niedokonania zapłaty wykonawca oświadcza, że wskazany na fakturze 

rachunek bankowy znajduje się na tzw. białej liście podatników VAT lub jest zgodny 

ze stosowanym wzorcem i pasuje do jednego z rachunków wyświetlonych na w/w 

liście. 

6. Zamawiający ma prawo dokonania zapłaty faktury poprzez split payment, wg. tzw. 

podzielonej płatności. 
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7. Zapłata na rachunek VAT powoduje wygaśnięcie długu po stronie Zamawiającego. 

8. Jeżeli Wykonawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT, ust. 5, 6 oraz 7 nie 

dotyczy go po uprzednim złożeniu stosownego oświadczenia.  

9. Za czas zamknięcia basenów zewnętrznych w okresie obowiązywania niniejszej 

umowy z powodu warunków atmosferycznych lub innych zdarzeń losowych 

Wykonawcy wynagrodzenie nie przysługuje. 

 

§ 7 

1. Strony zastrzegają kary umowne w następujących wypadkach i wysokości: 

 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

 - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy 4.000 zł 

- za brak obsady ratownika w wysokości 200 zł za każdą rozpoczętą roboczogodzinę    

absencji. 

 2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy  

z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 4.000 zł 

2. Za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia Wykonawcy, Zamawiający zapłaci za każdy 

dzień zwłoki odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych. 

3. Zapłata kar umownych nastąpi w terminie 5 dni od dnia otrzymania wezwania  

do zapłaty kary umownej. 

4. Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Zamawiającego 

prawa żądania odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli 

wysokość ewentualnej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej. 

5. Maksymalna wysokość kar umownych nie może przekraczać 20% wynagrodzenia 

umownego wyliczonego za cały okres świadczenia usługi. 

 

 

§ 8 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo od odstąpienia od umowy, gdy 

1) Wykonawca nie rozpoczął świadczenia usługi w określonym terminie, 

2) Wykonawca realizuje usługi przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny  

z umową lub obowiązującymi przepisami, 

3) powzięcia wiedzy przez Zamawiającego o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie 

można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie 

umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo od odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli 

Zamawiający  nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury pomimo dodatkowego 

wezwania Wykonawcy, w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty. 

3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności tego  oświadczenia i powinno zawierać 

uzasadnienie. Odstąpienie może nastąpić w terminie 7 dni od momentu powzięcia 

wiadomości o przyczynie odstąpienia. 
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4. W przypadku zamknięcia obiektu basenów zewnętrznych z przyczyn niezależnych od 

Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo jednostronnego rozwiązania 

umowy od dnia następującego po dniu zaistnienia zdarzenia. 

     

 

§ 9 

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w formie aneksu pod rygorem 

nieważności. 

 

                                                          § 10 

Na wypadek sporu między stronami do jego rozpoznania będzie sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

 

                                                                    § 11  

W przypadkach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

 

§ 12 

Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla 

Zamawiającego, a jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA: 

 

 

 

 

 

 

      

 

 


