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ROZDZIAŁ IV SWZ
WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
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UMOWA Nr …..........
Zawarta w dniu ...................... w Radomsku pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji
w Radomsku z siedzibą w 97-500 Radomsko ul. Leszka Czarnego 22, reprezentowanym przez
Dyrektora – Marka Wyciszkiewicza przy kontrasygnacie Głównego Księgowego – Anny
Rateckiej
zwanym dalej „ Zamawiającym”
a............................................................................................................................
z siedzibą w ........................................................................... NIP................................
reprezentowaną /-ym przez:
1. ..................................................................
zwanym dalej „Wykonawcą”
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym, o którym mowa
w art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. 2019, poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej: „ustawą Pzp” pn. „Świadczenie usług
ratownictwa wodnego dla nowo wybudowanego kompleksu obiektów sportowo - rekreacyjnych
Aquara przy ul. Św. Jadwigi Królowej 22 w Radomsku” Strony zawierają umowę na
wykonanie tego zadania i oświadczają co następuje:
1.

2.

3.
4.

5.

§1
Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania Przedmiot umowy, na
który składa się świadczenie usług ratownictwa wodnego w nowo wybudowanym
kompleksie obiektów sportowo – rekreacyjnych „Aquara” przy ul. Św. Jadwigi
Królowej 22 w Radomsku zwanym dalej kąpieliskiem lub obiektem w okresie od
19 sierpnia 2021r do 31 grudnia 2021r. w wymiarze szacunkowym 3968 godzin (w tym.
sierpień – 544 godziny, wrzesień - 1040 godzin, październik - 796 godzin, listopad – 792
godziny, grudzień – 796 godzin). Podane wartości są wartościami szacunkowymi, które
posłużyć mają Wykonawcy do kalkulacji ceny ofertowej. Wartości te mogą ulec zmianie
tj. zarówno zwiększeniu, jak i zmniejszeniu w zależności od potrzeb Zamawiającego.
Łączna szacunkowa liczba godzin nie stanowi ostatecznego wymiaru zamówienia,
w wyniku czego nie będzie podstawą do zgłaszania roszczeń z tytułu niezrealizowanych
usług.
Zamawiający określa minimalny zakres zamówienia na 3500 godzin oraz maksymalny
zakres zamówienia na 4000 godzin.
Usługa będzie świadczona w godzinach otwarcia kompleksu obiektów sportowo rekreacyjnych „Aquara” przy ul. Św. Jadwigi Królowej 22 w Radomsku t.j. przez 7 dni
w tygodniu (od poniedziałku do niedzieli) w godzinach od 9:30 do 21:30 co daje 12 godzin
dziennie.
Przedmiot zamówienia ma być realizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
w tym w szczególności:
1) ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2021 poz. 624)
2) ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na
obszarach wodnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 350 z późn. zm)
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3) rozporządzeniem 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 z późn. zm.),
4) 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 sprzęt medyczny,
leki i artykuły sanitarne (Dz. U. z 2012 r., poz. 261 z późn. zm.),
5) 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. 2012 r. poz. 286 z późn.
zm.),
6) rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 w sprawie
wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r. poz. 452),
7) ustawą z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi
potrzebami (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1062).
6. Z pomieszczeń przekazanych na potrzeby wykonania usług będących przedmiotem umowy
mogą korzystać tylko osoby wskazane przez Wykonawcę w złożonym wykazie osób
wchodzących w skład kadry ratowniczej wykonujące w danym czasie obowiązki zgodnie
z aktualnym harmonogramem. Przebywanie ratowników na terenie kompleksu obiektów
sportowo - rekreacyjnych „Aquara” poza godzinami pracy /zmiana/ jest możliwe tylko
w uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu zgody Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Radomsku lub osoby upoważnionej.
§2
1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
1) zapewnienie stałej kontroli kompleksu obiektów sportowo - rekreacyjnych „Aquara” przy
ul. Św. Jadwigi Królowej 22 w Radomsku przez ratowników wodnych (przez ratownika
wodnego rozumie 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 882 z późn. zm.) dla lekarza systemu,
pielęgniarki systemu, ratownika medycznego realizujących doskonalenie zawodowe lub
ratownika, zatrudnioną lub pełniącą służbę w podmiocie uprawnionym do wykonywania
ratownictwa wodnego lub będącą członkiem tego podmiotu) w godzinach otwarcia obiektu
zgodnie z rozporządzeniem 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 z późn. zm.);
2) utworzenie stanowiska do obserwacji wyznaczonego obszaru kąpieliska;
3) prowadzenie dokumentacji ratowniczej;
2. Wykonawca, przed rozpoczęciem realizacji umowy oraz na każde wezwanie Zamawiającego
zobowiązany jest do przedłożenia do wglądu wykazu osób wchodzących w skład kadry
ratowniczej wraz z informacją o posiadanych uprawnieniach.
3. Zakres obowiązków skierowanych przez Wykonawcę do realizacji usługi ratowników
wodnych określony został przepisami ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na
3

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Leszka Czarnego 22, 97-500 Radomsko
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

obszarach wodnych. Zgodnie z art. 13 w/w ustawy zakres usług ratowników wodnych
obejmuje podejmowanie działań ratowniczych polegających w szczególności na:
1) przyjęciu zgłoszenia o wypadku lub zagrożeniu,
2) dotarciu na miejsce wypadku z odpowiednim sprzętem ratunkowym,
3) udzielaniu kwalifikowanej pierwszej pomocy (zgodnie z art. 14. Ustawy z dnia
8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym).
4. Zakres obowiązków skierowanych przez Wykonawcę do realizacji usługi ratowników
wodnych w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy obejmuje:
a) resuscytację krążeniowo-oddechową, bez przyrządową i przyrządową z podaniem tlenu
oraz zastosowaniem według wskazań defibrylatora zautomazowanego,
b) tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran,
c) unieruchamianie złamań i podejrzeń złamań kości oraz zwichnięć,
d) ochronę przed wychłodzeniem lub przegrzaniem,
e) prowadzenie wstępnego postępowania przeciwwtrząsowego poprzez właściwe ułożenie
osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego,
f) stosowanie tlenoterapii biernej,
g) ewakuację z miejsca zdarzenia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego,
h) wsparcie psychiczne osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego,
i) prowadzenie wstępnej segregacji medycznej w rozumieniu art. 43 ogłoszenia standardów
postępowania zespołu ratownictwa medycznego i kierującego,
j) zabezpieczenie miejsca wypadku lub zagrożenia,
k) ewakuację osób z miejsca stanowiącego zagrożenie dla życia lub zdrowia,
l) 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 r.
o Państwowym Ratownictwie Medycznym, po uprzednim uzgodnieniu miejsca przekazania
z dysponentem jednostki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego,
ł) poszukiwanie osób zaginionych na obszarze wodnym.
5. Ponadto zgodnie z art. 16 Ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach
wodnych do obowiązków skierowanych przez Wykonawcę do świadczenia usługi
ratowników wodnych należy w szczególności wykonywanie działań ratowniczych,
o których mowa w art. 13 oraz:
1) obserwowanie wyznaczonego obszaru wodnego, niezwłoczne reagowanie na każdy
sygnał wzywania pomocy oraz podejmowanie akcji ratowniczej, zapobieganie skutkom
zagrożeń,
2) przegląd stanu urządzeń i sprzętu wykorzystywanego do ratownictwa wodnego,
3) określenie głębokości wyznaczonego obszaru wodnego,
4) kontrola stanu urządzeń oraz sprzętu, które zapewniają bezpieczeństwo osób
pływających, kąpiących się lub uprawniających sport lub rekreację,
4

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Leszka Czarnego 22, 97-500 Radomsko
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5) wywieszanie na maszcie odpowiednich flag informacyjnych,
6) sygnalizowanie, za pomocą urządzeń alarmowych, naruszeń zasad korzystania
z wyznaczonego obszaru wodnego w szczególności granicy strefy dla umiejących pływać,
a w kąpieliskach także nadchodzącej burzy,
7) reagowanie na przypadki naruszenia zasad korzystania z wyznaczonego obszaru
wodnego,
8) wpisywanie na tablicy informacyjnej temperatury wody, powietrza oraz innych
aktualnych informacji w szczególności dotyczących nagłych zmian warunków
atmosferycznych,
9) niezwłoczne informowanie zarządzającego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 , oraz
swojego przełożonego zagrożeniach bezpieczeństwa osób przebywających na obszarze
wodnym,
10) bieżące dokumentowanie prowadzonych działań ratowniczych.
6. Zamawiający wymaga skierowania przez Wykonawcę do realizacji usługi następującej
minimalnej ilości ratowników na zmianie:


6 osób w miesiącach sierpień – wrzesień 2021r.



5 osób w miesiącach październik – grudzień 2021r.

7. Zamawiający informuje, iż dysponuje własnymi ratownikami w ilości 7 osób, z których
2 osoby pełnić będą funkcję koordynatora.
8. Szczegółowe informacje dot. obiektu, w tym charakterystyka obiektu oraz wymagania
dot. sprawowania ratownictwa wodnego zawarte zostały w Rozdziale V SWZ.
9. Ratownicy wodni wykonujący usługę z ramienia Wykonawcy zobowiązani są do noszenia
stroju ratowniczego zgodnie z przepisami BHP. Stroje ratownicze zapewnia Wykonawca na
swój koszt.
10. Usługi z ramienia Wykonawcy wykonywać będą osoby wskazane przez Wykonawcę
w złożonym wykazie osób wchodzących w skład kadry ratowniczej. W toku realizacji
umowy możliwa jest zmiana osób wskazanych w w/w wykazie, wyłącznie za zgodą
Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej oraz pod warunkiem posiadania przez te osoby
co najmniej takich samych uprawnień i kwalifikacji zawodowych jak wymagane przez
przepisy prawa w tym zakresie. W przypadku chęci dokonania zmiany osób świadczących
usługę, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu dokumenty dla tych osób
dokumenty określone w pkt. 6.1. ppkt. 4) IDW.
11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za sprzęt wykorzystywany w ramach realizacji usługi
oraz jego zgodność z obowiązującymi przepisami prawa oraz opinią w sprawie
zabezpieczenia ratowniczego kompleksu obiektów sportowo - rekreacyjnych „Aquara”
z dnia 29.01.2021r. zawartą w Rozdziale V SWZ.
12. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe z nienależytego
wykonywania obowiązków umownych oraz przyjmuje na siebie odpowiedzialność z tytułu
ewentualnego nienależytego zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie
kompleksu obiektów sportowo - rekreacyjnych „Aquara”.
13. Zamawiający ma prawo do kontroli sposobu realizacji umowy w każdym czasie i w każdym
zakresie oraz do zgłaszania uwag i zastrzeżeń wykonawcy.
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14. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego uwzględnienia zgłoszonych przez
zamawiającego uwag i zastrzeżeń, o których mowa w ust. 13. W przypadku ich
nieuwzględnienia wykonawca zobowiązany jest w terminie dwóch dni od ich zgłoszenia
przez zamawiającego do pisemnego uzasadnienia swojego stanowiska i poinformowania
zamawiającego o przyczynach ich nieuwzględnienia.
15. Zamawiający i Wykonawca są zobowiązani współdziałać przy wykonaniu niejszej umowy,

w celu należytej realizacji objętego nią Przedmiotu.
§3
Termin wykonania Przedmiotu umowy ustala się następująco:
a) Rozpoczęcie realizacji Przedmiotu umowy – w dniu 19 sierpnia 2021r.
b) Zakończenie realizacji Przedmiotu umowy – w dniu 31 grudnia 2021r.
§4
1. Strony ustalają, że Wykonawca będzie wykonywać za pomocą podwykonawcy następujące
części przedmiotu zamówienia: …………………………………………………………….
natomiast pozostały zakres usług będzie wykonywać osobiście (siłami własnymi).
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany podwykonawcy oraz zakresu
podwykonawstwa na uzasadniony wniosek Wykonawcy.
/W przypadku wykonywania zamówienia bez udziału podwykonawców § 4 ust 1 otrzyma
brzmienie/:
1. Strony ustalają, że Wykonawca będzie wykonywać cały zakres usług siłami własnymi bez
udziału podwykonawców. W związku z powyższym wszystkie zawarte w niniejszej
umowie zapisy dotyczące podwykonawstwa nie mają zastosowania, z zastrzeżeniem, że
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie udziału podwykonawców
przy realizacji niniejszej umowy na uzasadniony wniosek Wykonawcy.
2. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca
podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych
w realizację usługi, jeżeli są już znani. Wykonawca zawiadamia zamawiającego
o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat
nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację
usług.
4. Zamawiający żąda informacji o których mowa w ust 3 również dotyczących dalszych
podwykonawców.
5. Zamawiający nie odpowiada za jakiekolwiek zobowiązania Wykonawcy wobec
podwykonawców, jak również za zobowiązania podwykonawców wobec osób trzecich.
6. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli
ten realizuje powierzoną mu część zamówienia w sposób wadliwy, niezgodny
z założeniami i przepisami.
7. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
Wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż
podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania
6
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o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 ustawy Prawo zamówień publicznych stosuje się
odpowiednio.
8. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa
i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących
warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa
i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między
zamawiającym a Wykonawcą.
§5
1. Maksymalna nominalna wartość zobowiązania Zamawiającego z tytułu realizacji umowy
wynosi:
brutto ……………………………… zł
podatek VAT w wysokości ……. %
z zastosowaniem ceny brutto za jedną godziną świadczenia usługi w wysokości
…………….. zł
2.

Określone w ust. 1 wynagrodzenie jest wiążące na czas realizacji umowy i nie będzie
podlegało zmianom.

3.

Wynagrodzenie Wykonawcy nie podlega waloryzacji.

4.

Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, wraz z rozliczeniem należnego mu
wynagrodzenia dokumenty, o których mowa w § 6 ust. 2 niniejszej umowy.

5.

Przedłożenie dokumentów, o których mowa w ust. 4 jest warunkiem zapłaty Wykonawcy
należnego wynagrodzenia. Zamawiający wstrzyma zapłatę całości lub części
wynagrodzenia Wykonawcy do czasu przedłożenia tych dokumentów.

6.

Ze względów konieczności wprowadzenia przerwy technologicznej lub awarii dopuszcza
się zamknięcie kompleksu obiektów sportowo - rekreacyjnych „Aquara”. W przypadku
zamknięcia kompleksu obiektów sportowo - rekreacyjnych „Aquara” Wykonawca nie
świadczy usług i nie pobiera z tego tytułu wynagrodzenia. Zamawiający przekaże
Wykonawcy informację, wskazując dokładny czas (godziny i okres obowiązywania) oraz
powód ograniczenia — poprzez wysłanie wiadomości e-mail minimum z 1-godzinnym
wyprzedzeniem z wyłączeniem przyczyn technicznych. W przypadku awarii z przyczyn
technicznych informacja o zamknięciu przekazana będzie w trybie natychmiastowym.
§6

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie odbywać się
fakturami miesięcznymi, nie później niż do dnia 7 miesiąca następującego po miesiącu,
w którym świadczona była usługa.
2. Podstawą wystawienia faktury będzie miesięczny wykaz przepracowanych godzin
potwierdzony przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego tj. Pana Sebastiana
Starostka – koordynatora ratowników.
3. Wynagrodzenie miesięczne stanowi iloczyn ilości godzin świadczenia usługi w danym
miesiącu i wynagrodzenia za jedną godzinę świadczenia usługi określoną w § 5 ust.1.
4. Zapłata faktur Wykonawcy nastąpi każdorazowo w terminie 30 dni od daty doręczenia
prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z dokumentami, o którym mowa w ust. 2.
Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT, który
figuruje w Rejestrze Krajowej Administracji Skarbowej. W przypadku gdy okaże się, że
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rachunek bankowy nie figuruje w w/w Rejestrze, Zamawiający ma prawo wstrzymać
zapłatę wynagrodzenia do czasu wskazania rachunku ujawnionego w w/w Rejestrze.
Wstrzymanie płatności w tej sytuacji nie daje Wykonawcy podstawy do naliczenia odsetek
za opóźnienie. Datą zapłaty pozostaje dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
5. Fakturowanie i zapłata faktur następować będzie zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług.
6. Wykonawca zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz
partnerstwie publiczno-prawnym (Dz. U. Z 2018 r. poz. 2191) może, ale nie jest
obowiązany wysyłać Zamawiającemu ustrukturyzowane faktury elektroniczne.
Zamawiający posiada konto na bezpłatnej Platformie Elektronicznego Fakturowania (PEF)
broker Infinite IY Solutions dostępne na stronie https://efaktura.gov.pl/uslugi-pef/uslugiinfinite.
7. Faktury należy wystawiać w następujący sposób:
Nabywca:
Miasto Radomsko
ul. Tysiąclecia 5
97-500 RADOMSKO
NIP: 772 22 61 587
Odbiorca:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Leszka Czarnego 22
97-500 RADOMSKO
8. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację umowy jest
Pan/Pani: ………………………… Nr tel.. ……………………, e-mail …………………
§7
1. Strony ustanawiają odpowiedzialność odszkodowawczą za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie umowy przez zapłatę kary umownej w wypadkach i w wysokościach
określonych poniżej.
2. Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego zapłaci on
Wykonawcy karę umowną w wysokości 100 – krotności stawki godzinowej, o której mowa
w § 5 ust.1 umowy.
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności leżących po stronie
Wykonawca w wysokości w wysokości 100-krotności stawki godzinowej, o której
mowa w §5 ust. 1 umowy,
2) za każdy stwierdzony przez Zamawiającego przypadek naruszenia obowiązków przez
ratownika poprzez opuszczenie lub zaniechanie obserwowania obszaru basenu,
w wysokości 10-krotności stawki godzinowej, o której mowa w §5 ust. 1 umowy za
każdy stwierdzony przypadek,
3) w przypadku trzykrotnego pisemnego upomnienia o którym mowa w § 8 ust. 3 z tytułu
nienależytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 20-krotności stawki
godzinowej, o której mowa w §5 ust. 1,
8

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Leszka Czarnego 22, 97-500 Radomsko
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4) za zwłokę w rozpoczęciu świadczenia przedmiotu umowy w terminie określonym
w § 1 ust. 1 umowy i za co najmniej jednodniową przerwę w realizacji przedmiotu
umowy w wysokości 20-krotności stawki godzinowej, o której mowa w §5 ust. 1
umowy za każdy dzień braku świadczenia usługi,
5) za spóźnienia lub nieusprawiedliwione nieobecności pracowników Wykonawcy oraz
przedwczesne opuszczenie stanowiska pracy, w wysokości 10-krotności stawki
godzinowej, o której mowa w §5 ust. 1 umowy za każdy stwierdzony przypadek,
6) za niewykonanie upomnienia, o którym mowa w § 8 ust. 4 umowy w wysokości 10krotności stawki godzinowej, o której mowa w §5 ust. 1 umowy za każdy stwierdzony
przypadek.
4. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, zamawiający może dochodzić
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
5. Nie nalicza się kar umownych, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług
spowodowane jest wynikiem siły wyższej. Dla potrzeb niniejszej umowy „siła wyższa”
oznacza zdarzenie nadzwyczajne, którego Strona nie mogła przewidzieć, któremu nie
mogła zapobiec, ani któremu nie mogła przeciwdziałać, całkowicie niezależne od woli, a
które uniemożliwia wykonawcy wykonanie w całości lub części jego zobowiązania.
6. Na podstawie art. 435 pkt 3) ustawy Pzp, ustala się, że łączna maksymalna wysokość kar
umownych, określonych w § 6 ust. 3, nie może przekroczyć 30% całkowitej wartości brutto
umowy, o której mowa w § 5 ust. 1 umowy.
7. Wykonawca zapłaci karę umowną w terminie 5 dni od otrzymania zawiadomienia o jej
naliczeniu. W przypadku braku zapłaty Zamawiający ma prawo potrącić karę umowną
z przysługującego Wykonawcy Wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę.
8. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego,
przewyższającego wysokość zastrzeżonych powyżej kar oraz odszkodowania na zasadach
ogólnych.
§8
1. Przedmiotem odbioru jakościowego jest wykonanie zakresu usług określonych w § 1
niniejszej Umowy.
2. Zamawiający upoważniony jest do przeprowadzania kontroli wykonywanych usług
objętych przedmiotem umowy bez uprzedniego inform owania Wykonawcy.
3. W przypadku jakichkolwiek uwag dotyczących jakości wykonanych usług lub też
stwierdzenia wad w wykonywaniu przedmiotu umowy (za wadę uważa się niewykonanie
określonego zakresu pracy – wskazanego w Opisie przedmiotu zamówienia),
Przedstawiciel Zamawiającego będzie każdorazowo sporządzał notatki służbowe
z nieprawidłowego lub wadliwego wykonywania usług, Sporządzone notatki służbowe
wraz z ewentualną dokumentacją zdjęciową zostaną przekazane w formie upomnienia do
wiadomości Wykonawcy drogą elektroniczną na adres e-mail …………………………
Upomnienie wystawione trzykrotnie w miesiącu stanowić będzie podstawę do naliczenia
kary umownej Wykonawcy o której mowa w § 7 ust. 3 pkt 3.
4. Nieprawidłowości lub wady wskazane w przekazanym zgodnie z ust. 3 upomnieniu muszą
zostać usunięte przez Wykonawcę najpóźniej następnego dnia roboczego po dokonaniu
zgłoszenia.
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§9
1. Zamawiający i Wykonawca mogą odstąpić od niniejszej Umowy w przypadkach
przewidzianych przez ustawę Prawo zamówień publicznych i Kodeks cywilny.
Zamawiający i Wykonawca może ponadto odstąpić od Umowy, jeżeli druga strona
dopuszcza się podstawowych naruszeń niniejszej Umowy.
2. Do podstawowych naruszeń, które mogą skutkować odstąpieniem Zamawiającego od
całości lub części Umowy, zaliczają się w szczególności następujące przypadki:
1) Wykonawca nieterminowo i wadliwie wykonuje przedmiot umowy – w szczególności
co najmniej trzykrotnie w ciągu miesiąca kalendarzowego nie wykonał lub nieterminowo
wykonał, z przyczyn niedotyczących Zamawiającego, usługi będące przedmiotem umowy.
Każda z w/w sytuacji musi być potwierdzona upomnieniem o której mowa w § 8 ust. 3
niniejszej Umowy,
2) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczął w ciągu 4 dni roboczych od
dnia zawarcia Umowy usług będących przedmiotem umowy.
3) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn wstrzymuje wykonywanie usług będących
przedmiotem umowy na min. 4 dni robocze.
4) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, 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.
5) Jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Prawo zamówień
publicznych
b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108
ustawy Prawo zamówień publicznych,
c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita
Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy
2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że
Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.
6) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku
Wykonawcy lub jego znacznej części.
3. Z przyczyn wskazanych w ust. 1 i ust. 2 oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać
złożone przez Zamawiającego w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu
powyższych okoliczności.
4. Odstąpienie od Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności ze
wskazaniem przyczyny je uzasadniającej
5. W przypadku , o którym mowa w ust. 2 pkt 5 lit. a, Zamawiający odstępuje od umowy
w części, której zmiana dotyczy.
6. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 4 i 5, Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
7. W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy przez którąkolwiek ze Stron:
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1) w terminie 5 dni kalendarzowych Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi
szczegółowy protokół inwentaryzacji wykonanych usług, według stanu na dzień
odstąpienia,
2) Wykonawca zgłosi, aby Zamawiający dokonał odbioru usług przerwanych, zgodnie
z protokołem o którym mowa w pkt. 1
3) Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej
i odebranej zgodnie z pkt 1 i 2 części umowy i nie przysługuje mu odszkodowanie z tytułu
niewykonanej części umowy.
§10
1. Umowa

może być jednostronnie rozwiązana przez Zamawiającego w trybie
natychmiastowym z powodu rażącego naruszenia warunków niniejszej umowy przez
Wykonawcę w szczególności nie stosowania się do zasad i przepisów bezpieczeństwa,
podstawowych obowiązków ratownika, z zachowaniem prawa do naliczenia kar
umownych, o których mowa w § 7 umowy.

2. Zmiany treści niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności zgody obu stron,
z zachowaniem formy pisemnej.
3. Strony przewidują możliwość zmiany treści umowy w szczególności w następujących
przypadkach:
1) w zakresie zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany zakresu przedmiotu umowy
z zastrzeżeniem minimalnego zakresu zamówienia w wysokości 3500 godzin oraz
maksymalnego zakresu zamówienia w wysokości 4000 godzin,
2) w zakresie zmiany wynagrodzenia (ograniczenie ilości zleconych godzin) w przypadku
wystąpienia konieczności wprowadzenia przerwy technologicznej, awarii,
3) zmian obligatoryjnych wynikających ze zmian przepisów prawa, niezależnych od stron.
§ 11
Prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy regulują obowiązujące w Polsce przepisy,
a przede wszystkim:
1) Kodeks Cywilny,
2) Prawo zamówień publicznych
§ 12
1. Wykonawca (podwykonawca) zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie stosunku
pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji
zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób
określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r.
poz.1320 ze zmianami).
Zamawiający wymaga, aby czynności polegające na faktycznym wykonywaniu usług
związanych z realizacją zamówienia o ile nie są (będą) wykonywane przez daną osobę
w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej były wykonywane przez osoby
zatrudnione przez Wykonawcę, podwykonawcę na podstawie stosunku pracy.
Rodzaj czynności związanych z realizacją zamówienia, co do których wykonania
zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawcę lub
podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia: czynności
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wykonywane przez pracowników na każdym etapie wykonywania całego zakresu
rzeczowego usług będących przedmiotem zamówienia i opisanych w SWZ.
2. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca przedłoży dowody
w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności
w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności:
1) oświadczenie zatrudnionego pracownika,
2) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o pracę,
3) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o pracę zatrudnionego
pracownika,
- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika,
datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika
oraz dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia
oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy.
3. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do każdej faktury aktualne na dzień
wystawienia faktury oświadczenie o którym mowa w ust. 2 pkt 2).
4. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych
przez Zamawiającego dokumentów o których mowa w ust. 2 w celu potwierdzenia
spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1
czynności.
5. Za niedotrzymanie wymogu zatrudnienia osób, wykonujących wskazane w ust. 1 czynności
na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisu Kodeksu Pracy – Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu kary umowne w wysokości 1.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek
skierowania do wykonywania prac osoby nie zatrudnionej na podstawie umowy o pracę
w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy (kara może być nakładana wielokrotnie wobec tej
samej osoby, jeżeli Zamawiający podczas kolejnej kontroli stwierdzi, że nie jest ona
zatrudniona na umowę o pracę).
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania
robót w celu zweryfikowania wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust 1 czynności.
W przypadku wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez
Państwową Inspekcję Pracy lub ZUS.
Wykonawca niniejszym upoważnia Zamawiającego do uzyskania informacji od
Państwowej Inspekcji Pracy lub ZUS w zakresie przeprowadzonych czynności i podjętych
decyzji.
§ 13
Integralną część niniejszej umowy stanowią:
1) wzór oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
czynności, o których mowa w § 12 ust. 1
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2) Oferta Wykonawcy
3) SWZ.
§ 14
1. Strony niniejszej umowy oświadczają, że zgodnie z przepisami Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku ż przetwarzaniem danych osobowych i w swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych (Dz. Urz. UE. L nr 119, Str. 1 z późn. zm.) oraz ustawa o Ochronie
Danych Osobowych 10.05.2018 r. (Dz. U. z 2019r poz. 1781) zwanego dalej
Rozporządzeniem powierzają sobie nawzajem dane osobowe osób je reprezentujących
(w szczególności imię, nazwisko, numer telefony, adres e-mail) oraz osób uczestniczących
w wykonywaniu zamówienia lub odpowiedzialnych za realizację niniejszej umowy
po każdej ze stron (w szczególności imię, nazwisko, stanowisko, numer telefonu, adres,
adres e-mail, uprawnienia budowlane). Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe
dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16
rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego
w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp.
2. Strony będą przetwarzały dane osobowe wyłącznie w celu wykonania Umowy.
3. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do podania danych podwykonawcy w sytuacji
powierzenia mu przez Wykonawcę zadań określonych w Umowie.
4. Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania przy przetwarzaniu danych osobowych
przepisów Rozporządzenia.
5. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie
(nie później niż w terminie 30 dni) zwrócić Zamawiającemu, a następnie usunąć wszystkie
dane osobowe powierzone na podstawie Urnowy oraz ich kopie z wszelkich posiadanych
nośników.
6. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że w zakresie przestrzegania przepisów ustawy
o ochronie danych osobowych ponosi odpowiedzialność jak administrator tych danych,
to jest jak Zamawiający.
7. Dane osobowe będą przechowywane oraz archiwizowane przez okres wynikający
z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia
2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, w tym przez
okres niezbędny do dochodzenia roszczeń.
§ 15
Strony zgodnie postanawiają, że wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być
zbywane w drodze cesji.
§ 16
Spory w sprawie majątkowej powstałe na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowiązują
się rozwiązywać polubownie. Każda ze stron umowy, w przypadku sporu wynikającego
z zamówienia, może złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne
rozwiązanie sporu do Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzącej inne polubowne rozwiązanie sporu,
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a w przypadku niemożności ich rozstrzygnięcia w drodze polubownej, spory będą rozstrzygane
przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 17
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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Załącznik nr 1 do wzoru umowy
………………………………………………………
Pieczęć podmiotu składającego oświadczenie
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY / PODWYKONAWCY*
Ja, niżej podpisany, będąc należycie umocowany do reprezentowania firmy
……………………………..……………………………………………………………………………….
adres
………………………………………………………………………………………………………………
niniejszym oświadczam, że niżej wymienione czynności, w zakresie realizacji zamówienia
objętego umową na
…………………………………………………………………………………………………
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę.
Lp.

Czynności objęte
wezwaniem

Liczba osób
wykonujących
czynności objęte
wezwaniem

Imiona i Nazwiska
osób wykonujących
czynności objęte
wezwaniem

Rodzaj
umowy
o pracę

Wymiar etatu

Oświadczam, że niniejsze oświadczenie nie zostało złożone dla pozoru a zawarte w nim
informacje są zgodne z prawdą.
……………………......
Miejscowość, data

………..………………………………………………
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy

* Nieodpowiednie skreślić.
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