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Załącznik nr 2  

UMOWA nr  …  /GOSiR/Z/2021 

 

zawarta w dniu ……………………………….. 2021 roku w Dopiewie, pomiędzy: 

 
Gminą Dopiewo - Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Dopiewie, z siedzibą w Dopiewie,  
ul. Polna 1a, 62-070 Dopiewo o nadanym NIP:  777 295 40 39, reprezentowaną przez: 
Dyrektora – Marcina Napierałę 
Zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym” 
a 

………………………………………………………………………. z siedzibą w ………………………………………… adres: 

…………………………………………………., zarejestrowanym w dniu ………………………………………  

w Sądzie Rejonowym …………………………………………………………………………………………………………….. pod 

numerem …………………………………..,  

reprezentowanym przez:  

1. ……………………………………………………. 

2. ……..…………………………………………….. 

 

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” 

 

Niniejszą umowę zawarto na podstawie zamówienia o wartości poniżej kwoty 130.000,00 zł  

i zawiera ona następujące treści:  

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę usług w zakresie bezpieczeństwa 

osób kąpiących się, utrzymania czystości, ładu i porządku oraz prowadzenia działań  

w zakresie edukacji i profilaktyki dotyczącej bezpieczeństwa na obszarach wodnych na 

kąpielisku „Owocowa Plaża” w Zborowie w okresie od 1.07.2021 roku do 31.08.2021 roku 

przez siedem dni  w tygodniu w godz. 10.00 – 18.00.  

2. Długość linii brzegowej kąpieliska wynosi do 100 metrów bieżących. Dokładna lokalizacja 

miejsca świadczenia usług wskazana jest na mapie, stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej 

umowy. 

3. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania świadczenie usług zgodnie  

ze złożoną ofertą  

 

 



 
 

G m i n ny  O ś ro de k  S po rt u  i  R ek re a c j i  w  Do p ie w ie  
ul. Polna 1a; 62-070 Dopiewo, tel./fax. 61 814 82 62, www.gosir.dopiewo.pl  

 

§ 2 

Wykonawca oświadcza, że: 

a) posiada wszelkie uprawnienia niezbędne do świadczenia usług będących przedmiotem 

niniejszej umowy 

b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie a także dysponuje odpowiednim potencjałem 

technicznym i ludzkim zdolnym do wykonania usług będących przedmiotem niniejszej 

umowy. 

§ 3 

1. W okresie obowiązywanie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest w miejscu 

świadczenia usług będących przedmiotem niniejszej umowy: 

a) zapewnić pełną obsadę ratowniczą (dwóch ratowników) w miejscu świadczenia usług 

codziennie (w tym w soboty, niedziele i święta) w godzinach od 10.00 do 18.00, zgodnie  

z przepisami 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. z 2012 r. poz. 108 

ze zm.), 

b) zapewnić wyposażenie w postaci niezbędnego sprzętu ratunkowego i pomocniczego, 

urządzeń sygnalizacyjnych i ostrzegawczych oraz sprzętu medycznego, leków i artykułów 

sanitarnych 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. z 2012 r. poz. 261 ze zm.). Szczegółowy wykaz 

wyposażenia zawiera Załącznik nr 2 do niniejszej umowy, 

c) zapewnić bezpieczeństwo osób przebywających w miejscu świadczenia usług będących 

przedmiotem niniejszej umowy zgodnie z Ustawą z dnia 18 sierpnia 2011r.  

o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. 2020 poz. 350 ze 

zm.), 

d) zapewnić odpowiedni ubiór ratowników zgodnie z wymogami BHP, 

e) do codziennego sprawdzania dna i utrzymywania czystości wody i pasa nabrzeża 

kąpieliska w zakresie zanieczyszczeń mechanicznych, 

f) utrzymania czystości, ładu i porządku na terenie kąpieliska oraz prowadzenia działań  

w zakresie edukacji i profilaktyki dotyczącej bezpieczeństwa na obszarach wodnych  

w okresie obowiązywania umowy 

g) do wywieszanie na maszcie flagi informacyjno-ostrzegawczej oraz utrzymania 

odpowiedniego oznakowania kąpieliska, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw 

Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 r.  w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania 

obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych  

i flag  (Dz.U. z 2012 r. poz. 286 ze zm.) 

h) do codziennego wpisywania na tablicy informacyjnej temperatury wody i powietrza, 

i) do bieżącego prowadzenie dokumentacji, 

j) do udzielania pierwszej pomocy, 

k) do przestrzeganie postanowień regulaminów obowiązujących u zamawiającego. 
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§ 4 

1. W okresie obowiązywania niniejszej umowy Zamawiający zobowiązuje się zapewnić 

Wykonawcy pomieszczenie dla ratowników (kontener socjalno-biurowy, wyposażony w stolik 

i 2 krzesła). 

2. Przekazanie pomieszczeń o których mowa w ust. 1 odbędzie się w dniu rozpoczęcia 

świadczenia usług przez Wykonawcę na podstawie podpisanego przez strony protokołu 

zdawczo-odbiorczego, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 

3. Wraz z upływem terminu określonego w § 7 Wykonawca zobowiązuje się opróżnić 

przedmiotowe pomieszczenia i wydać je Zamawiającemu. Wydanie nastąpi na podstawie 

podpisanego przez strony Protokołu Zdawczo-Odbiorczego. 

 

§ 5 

Wykonawca oświadcza, iż posiada kwalifikacje  wymagane do prawidłowego wykonania usługi  

i zobowiązuje się do realizacji umowy z należytą starannością, a w szczególności zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa.  

§ 6 

Wykonawca odpowiada za wszelkie działania i zaniechania pracowników oraz innych podmiotów, 

którymi posługuje się przy wykonaniu niniejszej umowy, w szczególności za wszelkie szkody 

wyrządzone z winy tych podmiotów w mieniu Zamawiającego. 

§ 7 

Umowa obowiązuje od dnia 1 lipca 2021 roku do dnia 31 sierpnia 2021 roku. 

 

§ 8 

1. Z tytułu wykonania niniejszej umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy 

wynagrodzenie za należycie wykonaną usługę, w kwocie …… zł  

(słownie: ………………………………………………………..) brutto.  

2. Należność za wykonanie przedmiotu umowy płatna będzie Wykonawcy przez Zamawiającego 

przelewem na konto  Wykonawcy nr ………………………………………………………………… według niżej 

przedstawionego harmonogramu: 

I transza – w wysokości …………………… zł. w terminie do dnia 31 lipca 2021 r. 

II transza – w wysokości ………………….. zł. w terminie do dnia 31 sierpnia 2021 r.  

3. Przed upływem terminów płatności określonych w ust.2 Wykonawca zobowiązuje się 

dostarczyć Zamawiającemu prawidłowo wystawioną fakturę VAT / rachunek.  
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4. W związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz ewentualnym zamknięciem kąpieliska przez 

organy do tego uprawnione lub przez Zarządcę terenu (zamawiającego) dopuszcza się 

pomniejsze wynagrodzenia za każdy dzień jego zamknięcia. Kwota zostanie pomniejszona  

za każdy dzień zamknięcia kąpieliska na podstawie kwoty zwartej w § 8 pkt. 1 i  podzielonej  

na 31 dni miesiąca. 

 

§ 9 

1. W przypadku opóźnienia w rozpoczęciu wykonywania usług będących przedmiotem niniejszej 

umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,3 % całkowitego 

wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu  karę umowną w wysokości 20 % całkowitego 

wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % 

całkowitego wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy. 

4. Za każdorazowe nienależyte wykonanie umowy polegające na niedopełnieniu przez 

Wykonawcę któregokolwiek z  obowiązków uregulowanych w § 3 niniejszej umowy, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu  karę umowną w wysokości  20 % całkowitego 

wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu 

wynagrodzenia. 

6. Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy na zasadach ogólnych odszkodowania 

przewyższającego wysokość kar umownych. 

 

§ 10 

 

Każda ze stron ma prawo rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem 1 miesięcznego okresu 

wypowiedzenia. 

 

§ 11 

 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszej umowy ze skutkiem 

natychmiastowym jeżeli wystąpią okoliczności siły wyższej, uniemożliwiające lub znacznie 

utrudniające dalsze wykonywania niniejszej umowy. Za siłę wyższą Strony uznają np. klęski 

żywiołowe, pożary, powodzie, trzęsienia ziemi, działania wojenne, strajki, blokady, przerwy w 

dostawie mediów (energii elektrycznej, wody), pandemie, stany wyjątkowe na terenie kraju  

lub wszelkie inne okoliczności lub przyczyny niezależne od stron.  

2. Oświadczenie o odstąpieniu, o którym mowa w ust. 1 może zostać złożone w terminie 14 dni 

od dnia wystąpienia ww. okoliczności. 
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§ 12 

 

Wykonawca oświadcza, że świadczenie usług o których mowa w § 1,  

w związku z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii  

na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń  

i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, 2112 i 2401) będzie prowadził  

z aktualnymi obostrzeniami i zaleceniami sanitarnymi wydawanymi na bieżąco przez organy do tego 

uprawione oraz sprawujące nad nim bezpośredni nadzór.  

 

§ 13 

 

Żadna ze stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie  

swoich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, jeżeli jest to spowodowane wystąpieniem 

okoliczności siły wyższej, za którą Strony uznają np. klęski żywiołowe, pożary, powodzie, trzęsienia 

ziemi, działania wojenne, strajki, blokady, przerwy w dostawie mediów (energii elektrycznej, wody), 

pandemie lub  wszelkie inne okoliczności lub przyczyny niezależne od Zamawiającego.  

 

 

§ 14 

 

1. Zamawiający w każdym czasie jest uprawniony do przeprowadzenia kontroli realizacji 

umowy. 

 

 

2. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, po 

bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Zamawiającego terminu do poprawy 

stwierdzonych nieprawidłowości, Zamawiający ma prawo do wypowiedzenia niniejszej 

umowy w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia. 

 

§ 15 

Strony wyznaczają następujące osoby, które będą odpowiedzialne za realizację umowy:  

ZAMAWIAJĄCY: Mateusz Jaworski  

WYKONAWCA:   ……………………………………………. 
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§ 16 

1. Strony wskazują następujące adresy do doręczeń: 

a) dla Zamawiającego: 62- 070 Dopiewo ul. Polna 1a 

b) dla Wykonawcy: ………………………………………………….  

2. Strony wskazują następujące numery telefoniczne do kontaktu 

a) dla Zamawiającego:  061 8148262; 519 807 444 

 

b) dla Wykonawcy: …………………………………………………. 

 

3. W przypadku zmiany adresu do doręczeń lub numeru telefonicznego Strona, której dotyczy 

ta zmiana, obowiązana jest niezwłocznie powiadomić o powyższym drugą Stronę w formie 

pisemnej. 

 

§ 17 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

2. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane  

w drodze porozumienia Stron. 

3. W przypadku braku porozumienia o którym mowa w ust.2 Strony poddają ewentualny spór 

do rozstrzygnięcia przez sąd powszechny w Poznaniu. 

4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie będą miały zastosowanie powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa polskiego. 

5. Umowa została sporządzona w  dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 

 

Wykonawca                                                                                       Zamawiający 

 

 

 

 

Lista załączników: 

1. Mapa z lokalizacją miejsca świadczenia usług, 

2. Szczegółowy wykaz wyposażenia, 

3. Protokół zdawczo-odbiorczy. 


