
Projekt umowy

U M O W A  NR ……………. - / 2020
zawarta w Wieruszowie w dniu ….....................  2020 r. pomiędzy:

Szkołą Podstawową nr 3 im. Jana Pawła II w Wieruszowie z siedzibą w Wieruszowie przy
ul.  Warszawskiej  123a,  98-400  Wieruszów,  REGON  367993293,  NIP  9970157126
reprezentowane  przez  Pawła  Malika  -  dyrektora  zwanym  dalej  w  niniejszej  Umowie
„Zleceniodawcą”,  a  …...................................................,  wpisaną  do  Krajowego  Rejestru
Sądowego pod nr …................................, reprezentowaną przez …...........................................,
zwanego dalej  w niniejszej  Umowie  „Zleceniobiorcą”,  występującymi  dalej  łącznie  także
jako „Strony”, o następującej treści:

§ 1

Przedmiot Umowy

1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania czynności mające na
celu  kompleksowe  zabezpieczenie  przez  służby  ratownictwa  wodnego  i  medycznego
basenów letnich napowierzchniowych w Wieruszowie przy ul.  Warszawskiej  123a
(zwane dalej „Przedmiotem Umowy”). 

2. Szczegółowy zakres  obowiązków  umownych  Zleceniobiorcy  obejmuje  świadczenie
usługi ratownictwa medycznego i wodnego, związanego z zapewnieniem bezpieczeństwa
osób  przebywających  i  kąpiących  się  na  basenach  odkrytych  napowierzchniowych  w
Wieruszowie przy ul. Warszawskiej 123 a (na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana
Pawła II w Wieruszowie), poprzez dyżury dwóch ratowników w okresie od 27 czerwca
2020 r.  do 31 sierpnia 2020 r.,  w godz.  10.00 – 18.00. Zleceniobiorca gwarantuje,  iż
jednocześnie  na  terenie  basenu  usługi  ratownictwa  wodnego  i  medycznego  będzie
świadczyć dwóch ratowników.

3. Zleceniodawca  oświadcza,  że  niniejsza  Umowa  została  zawarta  ze  Zleceniobiorcą,
którego  oferta  została  wybrana  w  dniu  ….............. r.  w  postępowaniu  ofertowym,
prowadzonym na podstawie zapytania ofertowego z dnia  …...................... r., w ramach
realizacji zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 30 000,00 euro.
Oferta  Zleceniobiorcy  z  dnia  …............. r.  stanowi  integralną  część  i  załącznik  do
niniejszej Umowy.

4. Zleceniobiorca  oświadcza  i  gwarantuje,  iż  posiada  wiedzę  i  doświadczenie  oraz
dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
umowy. Zleceniobiorca  oświadcza,  iż  osoby  wykonujące  Przedmiot  Umowy  będą
posiadać  stosowne  kwalifikacje  i  uprawnienia  wymagane  odpowiednimi  przepisami
prawa,  niezbędne  do  realizacji  Przedmiotu  Umowy,  w  szczególności  uwzględniając
przepisy ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym,  ustawy o bezpieczeństwie
osób przebywających na obszarach wodnych i przepisy sanitarne oraz przepisy BHP.
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§ 2

Obowiązki ratowników

1. W ramach realizacji Przedmiotu Umowy, do podstawowych obowiązków ratowników
będzie należeć: 

a)  stałe  obserwowanie  obszaru  basenów  i  niezwłocznie  reagowanie  na  każdy  sygnał
wzywania  pomocy,  podejmowanie  akcji  ratowniczej  oraz  udzielanie  pomocy  osobie
potrzebującej pomocy, 

b) kontrola stanu urządzeń oraz sprzętu, które zapewniają bezpieczeństwo osób kąpiących
się, 

c) kontrola stref dla umiejących i nieumiejących pływać, 

d) określenie głębokości wyznaczonego obszaru wodnego, 

e) wywieszanie na maszcie odpowiedniego koloru flag informacyjnych, 

f)  sygnalizowanie,  za  pomocą  urządzeń  alarmowych,  przekroczeń  obowiązującego
regulaminu (np. granicy strefy dla umiejących pływać), 

g) reagowanie na wszelkie  wypadki  naruszania  regulaminu obowiązującego na terenie
basenu, 

h)  wpisywanie  na  tablicy  informacyjnej  temperatury  wody,  powietrza  oraz  innych
aktualnych informacji (np. dotyczących nagłych zmian warunków atmosferycznych), 

i)  oczyszczenie  powierzchni  i  dna  obszaru  przeznaczonego  do  kąpieli  z  wszelkich
przedmiotów mogących spowodować skaleczenie lub inny nieszczęśliwy wypadek, 

j)  dozowanie  oraz  kontrola  zawartości  chloru  w  wodzie  basenowej,  zapisywanie
odczytów,

k) bieżące prowadzenie dziennika pracy, 

l) wyposażenie obiektu w sprzęt ratowniczy i medyczny,

m) kontrola przestrzegania regulaminu obiektu przez osoby z niego korzystające. 

2. Ponadto w ramach wykonywania Przedmiotu Umowy Zleceniobiorca zobowiązuje się,
iż  ratownicy  będą  wypełniać  obowiązki  ratownicze  nałożone  na  nich  ustawą  z  dnia
18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U.
z 2016 r. poz.656 ze zm.) oraz regulaminem obiektu. 

W  celu  uniknięcia  wątpliwości  na  tle  realizacji  niniejszej  Umowy  Strony  umawiają  się,
iż  wszelką  odpowiedzialność  za  zdrowie  i  życie  osób  korzystających  z  obiektów,
w szczególności osób pływających w basenach, ponosi wyłącznie Zleceniobiorca, w ramach
wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 

§ 3

Wynagrodzenie 

1. Za należyte wykonanie Przedmiotu niniejszej Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1,
Zleceniobiorcy  przysługuje  wynagrodzenie  ryczałtowe  za  pełny  miesiąc  pełnienia
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kompleksowego zabezpieczenia  służb ratownictwa medycznego  basenów  w wysokości:
cena  netto  –  …...............  zł  (słownie:  …................  złotych.)  zleceniobiorca  nie  jest
płatnikiem VAT, cena brutto – ................. zł (słownie: …............... złotych).

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 naliczane będzie od dnia 27 czerwca 2020 r.

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z należytym
wykonaniem Przedmiotu Umowy. Wynagrodzenie obejmuje ryzyko Zleceniobiorcy i jego
odpowiedzialność  za  prawidłowe  oszacowanie  wynagrodzenia  z  tytułu  wykonania
Przedmiotu Umowy. 

4. Zleceniobiorca  zobowiązany  jest  ponieść  we  własnym  zakresie  wszystkie  koszty
związane z wymaganymi przepisami prawa szkoleniami i zaświadczeniami ratowników, w
ramach wynagrodzenia należnego za należyte wykonanie Przedmiotu Umowy. 

5. Kwota wynagrodzenia nie podlega renegocjacji chyba, że jej zmiana będzie korzystna
dla Zleceniodawcy.

 

§ 4

Zapłata wynagrodzenia 

1. Podstawą wystawienia faktury za dany miesiąc przez Zleceniobiorcę będzie należyte
wykonanie Przedmiotu Umowy.

2. Z zastrzeżeniem postanowienia określonego poniżej w ust. 3, faktura wystawiona przez
Zleceniobiorcę  za  należycie  zrealizowany Przedmiot  Umowy płatna  będzie  przelewem,
w terminie do 21 dni,  licząc od daty otrzymania jej  przez Zleceniodawcę, na rachunek
bankowy Zleceniobiorcy wskazany na fakturze.

3. Dniem  zapłaty  wynagrodzenia  jest  dzień  obciążenia  rachunku  bankowego
Zleceniodawcy.

§ 5

Kontrola wykonywania Przedmiotu Umowy

1. Zleceniodawca  zastrzega  sobie  prawo  dokonywania  bieżącej  kontroli  sposobu
wykonania Przedmiotu Umowy przez Zleceniobiorcę.

2. Wszelkie uwagi i zalecenia Zleceniodawcy są wiążące dla Zleceniobiorcy. 

§ 6

Odpowiedzialność odszkodowawcza

1. Strony ustalają odpowiedzialność odszkodowawczą Zleceniobiorcy za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie Przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 poniżej,
poprzez zapłatę kar umownych w wypadkach i wysokościach określonych poniżej:
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a) za rozwiązanie umowy przez Zleceniodawcę lub Zleceniobiorcę z przyczyn, za które
ponosi  odpowiedzialność  Zleceniobiorca  -  w  wysokości  30%  wynagrodzenia
umownego brutto za wykonanie Przedmiotu Umowy określonego w § 3 ust. 1 Umowy, 

b) za opóźnienie w rozpoczęciu wykonywania Przedmiotu Umowy - w wysokości 5%
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust.  1 Umowy,  za każdy dzień
opóźnienia,

c) za nienależyte wykonywanie Przedmiotu Umowy, niezgodnie z Umową, przepisami
prawa  lub  wskazówkami  Zleceniodawcy  -  w  wysokości  30%  wynagrodzenia
umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy, za każdy przypadek niewykonania
lub nienależytego wykonania Umowy.

2. Strony  zastrzegają  sobie  prawo  dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego,
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar oraz odszkodowania na zasadach ogólnych
przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.

3. Zleceniobiorca  wyraża  zgodę  na  zapłatę  kar  umownych  w  drodze  potrącenia
przysługujących mu należności.

Kary umowne zastrzeżone w niniejszej Umowie podlegają kumulacji.

 

§ 7

Czas trwania Umowy

1. Strony zawierają niniejszą Umowę na czas określony do dnia 31 sierpnia 2020 r.

2. Zleceniodawca  jest  uprawniony  do  rozwiązania  niniejszej  Umowy  ze  skutkiem
natychmiastowym  w  razie  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  przez
Zleceniobiorcę istotnych obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, w szczególności
w  razie  ich  wykonywania  w  sposób  sprzeczny  z  Umową,  przepisami  prawa  lub
wskazówkami Zleceniobiorcy.

§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie  zmiany  Umowy  wymagają  zachowania  formy  pisemnej,  pod  rygorem
nieważności.

2. Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej Umowy
Strony  rozstrzygać  będą  polubownie.  W  przypadku  niemożliwości  osiągnięcia
porozumienia,  spory  podlegają  rozstrzygnięciu  przez  sąd  właściwy  miejscowo  dla
siedziby Zleceniodawcy.

3.   W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu cywilnego.

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

Zleceniodawca:                                                     Zleceniobiorca:
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