Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 3/2018

WZÓR UMOWY Nr ...................../2018
W dniu ……………………….. roku w Swarzędzu, pomiędzy:
Gminą Swarzędz, ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz NIP: 777-30-98-737, działającą przez swoją jednostkę
organizacyjną, tj. Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji, mające siedzibę w Swarzędzu przy ul.
Kosynierów 1, reprezentowane przez:
Dyrektor Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji – Mariolę Józwiak,
przy kontrasygnacie Zastępcy Dyrektora ds. finansowych – Głównego Księgowego – Karoliny Szewczyk,
zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM" lub „SCSiR”
a
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
reprezentowaną przez:
............................................................................................
zwanym w dalszej części umowy „WYKONAWCĄ",
zwanymi dalej łącznie również: „STRONAMI”,
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, dokonanego na podstawie
art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
zawarta została umowa o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie przez Wykonawcę usług z zakresu kompleksowego
zabezpieczenia ratowniczego w obiekcie krytej Pływalni Wodny Raj przy ul. Kosynierów 1 w Swarzędzu –
zgodnie z wymogami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej
umowy, będącym jej integralną częścią.
2. Zestawienie obejmujące zakres i zasady świadczenia usług przez Wykonawcę wraz z ich orientacyjną ilością
określa załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że wykonanie przedmiotu niniejszej umowy w ilościach orientacyjnie wskazanych
w załączniku nr 1 do niniejszej umowy jest dla niego możliwe i technicznie wykonalne.
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4. Strony zgodnie oświadczają, że liczba (ilość) usług wskazana w załączniku nr 1 do niniejszej umowy ma
charakter orientacyjny i nie stanowi podstawy dla jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy względem
Zamawiającego.
§2
Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi określone w § 1 w terminie od dnia 02.01.2019r. do dnia
31.12.2019r. włącznie.
§3
1.

Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, umiejętności oraz doświadczenie w zakresie
niezbędnym do prawidłowego wykonywania usług będących przedmiotem niniejszej umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług z zachowaniem należytej staranności oraz utrzymaniem
odpowiedniego poziomu jakości, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy i posiadanego doświadczenia,
aktualnie obowiązującymi metodami i środkami oraz zasadami etyki zawodowej.
3. Wykonawca oświadcza, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej umowy
posiadają odpowiednie kwalifikacje, przeszkolenie oraz

uprawnienia ratowników wodnych wymagane

przepisami prawa, w tym w szczególności uprawnienia ratowników wodnych w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.
4. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu kopie dokumentacji potwierdzającej uprawnienia
ratowników wodnych, dotyczących wszystkich osób, którymi będzie posługiwał się w czasie wykonywania
niniejszej umowy przed przystąpieniem do realizacji niniejszej umowy.
5. Wykonawca ma obowiązek odsunąć od realizacji niniejszej umowy osobę, która w szczególności przez brak
kwalifikacji, zagraża należytemu wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy.
6. Od dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody
wyrządzone przy wykonywaniu niniejszej umowy pracownikom, Zamawiającemu i osobom trzecim, a będące
skutkiem działania lub zaniechania Wykonawcy bądź osób którymi posługuje się przy wykonywaniu
niniejszej umowy.
7. Wykonawca jest zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu w terminie do 28 dnia każdego miesiąca
pisemnego harmonogramu świadczenia usług przez ratowników, obejmującego wszystkie dni następnego
miesiąca, z tym zastrzeżeniem że pierwszy harmonogram świadczenia usług Wykonawca przedłoży
Zamawiający w terminie do 20.12.2018 r. Harmonogram musi obejmować imiona i nazwiska ratowników
świadczących usługi w poszczególnych dniach na określonych zmianach. Wszelkie ewentualne zmiany
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w harmonogramie wymagają uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego i muszą być naniesione na grafik,
który udostępniony będzie w pomieszczeniu udostępnionym dla ratowników na Pływalni Wodny Raj.
8. W toku realizacji niniejszej umowy możliwa będzie zmiana osób wskazanych przez Wykonawcę, którymi
będzie się on posługiwał przy wykonywaniu niniejszej umowy, pod warunkiem ich pisemnej akceptacji ze
strony Zamawiającego. Postanowienia ust. 4 powyżej stosuje się odpowiednio.
9. Czas świadczenia usług przez Wykonawcę będzie zgodny z harmonogramem pracy Pływalni Wodny Raj
przez cały okres obowiązywania umowy, tj. zabezpieczenie ratownicze ma być zapewnione przez 7 dni
w tygodniu w następujących godzinach: 6:15 – 14:15 I zmiana oraz 14:15 – 22:15 II zmiana, z wyłączeniem
20 i 21 kwietnia, 1 listopada, 24 i 25 grudnia 2019 roku oraz innych przerw w pracy pływalni
(w szczególności spowodowanych przerwą technologiczną lub awarią). Zamawiający zastrzega sobie
możliwość jednostronnej zmiany zakresu godzin, o których mowa powyżej, która staje się skuteczna po
upływie 7 dni od dnia pisemnego poinformowania Wykonawcy o planowanych zmianach.
10. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić ciągłość świadczenia usług równocześnie przez co najmniej dwóch
ratowników na dwóch wyznaczonych stanowiskach. Ratownicy są zobowiązani do sporządzania dziennego
raportu – dziennika dyżurów, obejmującego w szczególności dokładny czas świadczenia usług.
11. Zamawiający o planowanej przerwie w pracy pływalni, która ma nastąpić w datach innych niż wskazane
w ust. 9 powyżej powiadomi Wykonawcę pisemnie z miesięcznym wyprzedzeniem.
12. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z wykonywaniem przedmiotu umowy na kwotę minimum
2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100) przez cały okres realizacji niniejszej umowy. Kopia
polisy stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia
Zamawiającemu aktualnej polisy ubezpieczeniowej spełniającej opisane powyżej warunki przed
przystąpieniem do realizacji niniejszej umowy. W przypadku, w którym okres objęty przedłożoną polisą
kończy się w trakcie realizacji niniejsze umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć nowa polisę
spełniającą warunki opisane powyżej przed upływem okresu obowiązywania poprzedniej polisy.
§4
1.

Wykonawca za należyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy otrzymywać będzie wynagrodzenie
w okresach miesięcznych odpowiadających miesiącom kalendarzowym.

2. Strony ustalają wynagrodzenie za jedną godzinę (60 minut) świadczenia usług w kwocie ............. zł brutto
(słownie:...........................................................................................................................................................).
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3. Wynagrodzenie Wykonawcy w comiesięcznych okresach rozliczeniowych odpowiadać będzie iloczynowi
liczby godzin wykonanych usług w danym miesiącu oraz stawki, o której mowa w ust. 2 powyżej.
4. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT będzie miesięczny protokół odbioru wykonanych
usług, zaakceptowany przez Zamawiającego.
5. Strony zgodnie postanawiają, że całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, z tytułu wykonania przedmiotu
niniejszej

umowy

nie

może

przekroczyć

kwoty

.........................................

zł

brutto

(słownie: ...........................................................................................................). W przypadku przekroczenia
w/w kwoty umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu.
6. Płatności dokonywane będą na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT oraz protokołu odbioru
wykonanych usług.
7. Faktura za wykonanie przedmiotu umowy będzie płatna przelewem na rachunek wskazany przez
Wykonawcę w terminie do 30 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu na adres Swarzędzkiego Centrum
Sportu i Rekreacji wskazany w komparycji niniejszej umowy .
8. Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
9. Faktura doręczona Zamawiającemu niepotwierdzona protokołem odbioru, o którym mowa powyżej, zostanie
odesłana Wykonawcy bez księgowania.
§5
1. W ramach wykonania przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wykonywania usługi
kompleksowego zabezpieczenia ratowniczego w zakresie organizacyjnym, sprzętowym, osobowym
i pierwszej pomocy przedmedycznej, w tym zgodnie z treścią art. 16 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011r.
o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, a w szczególności do:
a) zabezpieczenia obsługi ratowniczej przez osoby posiadające wszelkie niezbędne kwalifikacje,
uprawnienia oraz aktualne badania lekarskie, na dwóch wyznaczonych stanowiskach przez siedem
dni w tygodniu, zgodnie z harmonogramem pracy Pływalni Wodny Raj w godzinach od 6:15 do
22:15,
b) zabezpieczenia obsługi ratowniczej, przez osoby posługujące się językiem polskim (co w przypadku
posługiwania się przy wykonywaniu umowy osobami nie będącymi obywatelami polskimi winno
zostać udokumentowane certyfikatem z państwowego egzaminu z języka polskiego jako obcego na
poziomie zaawansowania co najmniej A2), co jest potrzebne podczas komunikacji z klientem oraz
podczas prowadzenia akcji ratowniczej, wzywania służb ratowniczych oraz wypełniania kart
wypadkowych,
c) bieżącego wyposażenia ratowników w niezbędny sprzęt ratowniczy (w tym w szczególności w stroje
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i obuwie zgodne z wymogami BHP) oraz wodę pitną,
d) dbania o stanowisko oraz powierzony sprzęt,
e) porządkowania apteczki i bieżącego zgłaszania zapotrzebowania na materiały opatrunkowe,
f) prowadzenia podstawowej dokumentacji w tym dziennika dyżurów oraz rzetelnego wypełniania
dziennika kart wypadkowych samodzielnie lub podawanie szczegółowych informacji pracownikowi
SCSiR, który wypełnia kartę wypadkową,
g) przestrzegania procedur dotyczących:
- prowadzenia akcji ratowniczej, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz wypełniania kart
wypadkowych,
- obejmowania i przekazywania dyżurów,
- prowadzenia akcji ewakuacyjnej osób z hali basenowej oraz szatni,
h) kontroli stanu urządzeń oraz sprzętu, które zapewniają bezpieczeństwo osób pływających, kąpiących
się lub uprawiających sport lub rekreację, w szczególności poprzez sprawdzanie niecek basenowych
w tym również zjeżdżalni poprzez wykonywanie zjazdu kontrolnego przed otwarciem pływalni.
Informację pisemną o stanie niecek, urządzeń i sprzętu przed otwarciem pływalni ratownicy zgłaszają
pracownikowi kasy pływalni. Formularz dotyczący codziennej kontroli dostarcza Wykonawcy
Zamawiający,
i) zgłaszania kierownictwu Pływalni Wodny Raj o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach
występujących w hali basenowej, związanych z bezpieczeństwem osób kąpiących się,
k) egzekwowania przestrzegania Regulaminu Pływalni Wodny Raj przez osoby przebywające na
terenie hali basenowej – treść powołanego regulaminu stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej umowy,
l) określania i przestrzegania zakresu obowiązków i czynności ratowników na poszczególnych
stanowiskach.
2. Wykonawca oświadcza, że wszystkie osoby zaangażowane do realizacji przedmiotu niniejszej umowy
będą posiadać aktualne przeszkolenie w zakresie BHP i PPOŻ.
3. Wykonawca, ani osoby którymi posługuje się on przy wykonywania niniejszej umowy nie są uprawnieni
do korzystania z obiektu Pływalni Wodny Raj w zakresie wykraczającym poza zakres wykonywania
przedmiotu niniejszej umowy.

§6
1. Zamawiający zapewni Wykonawcy na terenie Pływalni Wodny Raj nieodpłatnie pomieszczenie socjalne
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i ratownicze oraz udostępni telefon umożliwiający połączenie z numerami alarmowymi, w szczególności z
europejskim numerem alarmowym 112 oraz numerami Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej i Policji.
2. Zamawiający

zobowiązuje

się

do

pisemnego

powiadomienia

Wykonawcy

o

zwiększeniu

zapotrzebowania na stanowiskach ratowniczych, w stosunku do postanowień zawartych w § 3 ust. 10
umowy, przynajmniej z jednotygodniowym wyprzedzeniem.
3. Zamawiający zobowiązany jest do bieżącego uzupełniania apteczki w sprzęt medyczny, artykuły
sanitarne i materiały opatrunkowe zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i w oparciu o pisemne
zgłoszenie zapotrzebowania przez Wykonawcę lub jego personel.
4. Zamawiający przekaże Wykonawcy wykaz wyposażenia apteczki niezbędny do świadczenia pierwszej
pomocy przedmedycznej przez Wykonawcę.
§7
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do okresowego kontrolowania należytego wykonania przedmiotu
niniejszej umowy przez Wykonawcę. Kontrole będą odnotowywane w dzienniku pracy ratowników,
a ewentualne uchybienia muszą być przez Wykonawcę usuwane na bieżąco. Uprawnionym do
przeprowadzenia kontroli jest Dyrektor Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji lub upoważniona
przez niego osoba.
2. Stwierdzenie rażących naruszeń z zakresu zabezpieczenia ratowniczego, a w szczególności
zaniedbania ze strony Wykonawcy mogące narazić na niebezpieczeństwo osoby korzystające
z pływalni, będą podstawą do rozwiązania niniejszej umowy przez Zamawiającego bez wypowiedzenia
i obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 20% kwoty o której mowa w § 4 ust. 5.
§8
1. Strony ustalają odpowiedzialność za nienależyte i nieterminowe wykonanie zobowiązań wynikających
z niniejszej umowy w formie kar umownych.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w wyniku
którego nastąpi przerwa w funkcjonowaniu Pływalni Wodny Raj, Wykonawca zobowiązany będzie do
zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości:
a) 200,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę przerwy w funkcjonowaniu brodzika,
b) 400,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę przerwy w funkcjonowaniu basenu rekreacyjnego,
c) 900,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę przerwy w funkcjonowaniu basenu sportowego.
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b) Za każdy przypadek naruszenia obowiązków wynikających z niniejszej umowy przez Wykonawcę, w tym
osoby przez niego wskazane do realizacji niniejszej umowy, w wysokości 200,00 zł.
c) Za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości
20% kwoty określonej w § 4 ust. 5 umowy.
d) Za nieprzedłużenie w wyznaczonym terminie polisy ubezpieczeniowej OC, w wysokości 20% kwoty
określonej w § 4 ust. 5 umowy.
e) Za nieprzedłużenie w wyznaczonym terminie dokumentacji, o której mowa w § 3 ust. 3 i ust. 4 dotyczącej
Wykonawcy oraz personelu Wykonawcy, w wysokości 20% kwoty określonej w § 4 ust. 5 umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
5. Strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość szkody przewyższa
wysokość kar umownych określonych wyżej.
§9
Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu
istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje
wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części niniejszej umowy, co potwierdzone zostanie protokołem
odbioru zrealizowanych godzin. Odstąpienie od umowy może nastąpić jedynie w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
§ 10
Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron w formie pisemnej, pod rygorem
nieważności.
§ 11
Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd Powszechny
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 12
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz
ustawy z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.
§ 13
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Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania - o poniższej treści obowiązku informacyjnego - osób,
których dane zostały podane przez Wykonawcę Zamawiającemu w treści niniejszej umowy, jak również,
które zostały lub zostaną przekazane Zamawiającemu przez Wykonawcę na podstawie niniejszej umowy.
Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji z siedziba w Swarzędzu (ul. Kosynierów 1, 62-020 Swarzędz)
informuje, że jest administratorem danych osobowych osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy
oraz pracowników Wykonawcy, przekazanych w związku z podpisaniem i wykonywaniem niniejszej Umowy.
Administrator danych osobowych w celu należytej ochrony danych osobowych powołał Inspektora Ochrony
Danych, z którym można się skontaktować pod adresem email: iod@scsir.swarzedz.pl. Administrator danych
osobowych przetwarza podane dane osobowe osób reprezentujących i pracowników Wykonawcy
w celu realizacji niniejszej Umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie
usprawiedliwiony cel – kontakt w sprawie wykonania niniejszej Umowy. Podanie danych osobowych jest
dobrowolne, lecz konieczne w celu podpisania niniejszej Umowy. Dane osobowe przetwarzane będą przez
okres trwania niniejszej Umowy, a po jej zakończeniu przez czas wynikający z obowiązujących przepisów
prawa lub do czasu przedawnienia roszczeń. Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zewnętrzne
dostarczające i wspierające systemy informatyczne Administratora danych osobowych, świadczące usługi
związane z bieżącą działalnością Administratora danych osobowych – na mocy stosownych umów
powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty
adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych. Każdej osobie,
której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do
swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych
osobowych każda osoba może zwrócić się do Administratora danych osobowych z prośbą o udzielenie
informacji. Niezależnie od powyższego, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
§ 14
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze Stron.

§ 15
Integralną część umowy stanowią załączniki:
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- załącznik nr 1 – opis warunków zamówienia,
- załącznik nr 2 – Regulamin Pływalni Wodny Raj,
- załącznik nr 3 – Kopia polisy ubezpieczeniowej OC Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załącznik nr 1 do umowy nr .........../2018 z dnia ..................
9

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług, polegające na kompleksowym zabezpieczeniu
ratowniczym w obiekcie krytej pływalni Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Kosynierów 1.
2. Świadczenie usług będzie polegało w szczególności na:
a) zapewnieniu bezpieczeństwa osób korzystających z pływalni zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa,
b) kontroli nad przestrzeganiem postanowień regulaminu pływalni (załącznik nr 2 do niniejszej umowy)
oraz ogólnych zasad bezpieczeństwa,
c) zapewnieniu świadczenia usługi przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, zgodne
z obowiązującymi przepisami prawa (w tym aktualny kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy – KPP ),
d) zapewnieniu ciągłości obsady na dwóch wyznaczonych stanowiskach ratowniczych przez siedem dni
w tygodniu, zgodnie z harmonogramem pracy pływalni w godzinach od 6:15 do 22:15, przy czym
maksymalny czas pracy jednego ratownika w ciągu jednego dnia nie może przekroczyć 10 godzin
zegarowych,
e) prowadzeniu akcji ratowniczej, udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej, podstawowym
opatrywaniu ran i urazów oraz wzywaniu pogotowia ratunkowego przy poważniejszych wypadkach
wymagających interwencji służb medycznych, wypełnianiu kart wypadkowych samodzielnie lub
podawanie szczegółowych informacji pracownikowi SCSiR, który wypełnia kartę wypadkową oraz
prowadzeniu akcji ewakuacyjnej osób przebywających w hali basenowej oraz szatniach pływalni.
3. Opis pływalni podlegającej zabezpieczeniu ratowniczemu:
a) basen sportowy o długości 25m i szerokości 12,5m, głębokość niecki zmienna w zakresie długości
od 1,1m do 1,8m – 6 torów pływackich,
b) basen rekreacyjny o długości 12m i szerokości 10m, głębokość niecki 1,1m wraz z trzema
zewnętrznymi biczami, sztuczną rzeką oraz podwodnymi gejzerami w zakolu sztucznej rzeki,
c) brodzik dla dzieci, głębokość 0,4m wraz ze zjeżdżalnią „słonik”,
d) dwie zjeżdżalnie – zewnętrzne z wylotem do wewnętrznych hamowni,
e) dwie wanny z hydromasażem.
4. Szacunkowa ilość godzin objętych zamówieniem wynosi 11500 godzin.
5. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wskazana w pkt. 4 ilość godzin jest jedynie ilością
szacunkową i może ulec zmianie, w szczególności w przypadku przerwy w funkcjonowaniu pływalni,
spowodowanej między innymi względami technicznymi, remontem lub awarią.
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6. Zmniejszenie przez Zamawiającego ilości zleconych godzin świadczenia usług w stosunku do określonej
w pkt. 4 nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń.
7. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonywania usługi zabezpieczenia ratowniczego z zakresu
organizacyjnego, sprzętowego, osobowego, i pierwszej pomocy przedmedycznej, a w szczególności do:
a) zabezpieczenia obsługi ratowniczej, przez osoby posiadające wszelkie niezbędne kwalifikacje,
uprawnienia oraz aktualne badania lekarskie, na dwóch stanowiskach przez siedem dni w tygodniu
zgodnie z harmonogramem pracy pływalni w godzinach od 6:15 do 22:15,
b) zabezpieczenia obsługi ratowniczej, przez osoby posługujące się językiem polskim co winno być
udokumentowane certyfikatem z państwowego egzaminu z języka polskiego jako obcego na
poziomie zaawansowania co najmniej A2, co jest potrzebne podczas komunikacji z klientem oraz
podczas prowadzenia akcji ratowniczej, wzywania służb ratowniczych oraz wypełniania kart
wypadkowych,
c) bieżącego wyposażenia ratowników w niezbędny sprzęt ratowniczy, w stroje i obuwie zgodne
z wymogami BHP oraz wodę pitną,
d) dbania o stanowisko oraz powierzony sprzęt,
e) porządkowania apteczki i bieżącego zgłaszania zapotrzebowania na materiały opatrunkowe,
f) prowadzenia podstawowej dokumentacji, w tym dziennika dyżurów oraz rzetelnego wypełniania
dziennika kart wypadkowych samodzielnie lub podawanie szczegółowych informacji pracownikowi
SCSiR, który wypełnia kartę wypadkową,
g) przestrzegania procedur dotyczących:
- prowadzenia akcji ratowniczej, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz wypełniania kart
wypadkowych,
- obejmowania i przekazywania dyżurów,
- prowadzenia akcji ewakuacyjnej osób z hali basenowej oraz szatni,
h) kontroli stanu urządzeń oraz sprzętu, które zapewniają bezpieczeństwo osób pływających, kąpiących
się lub uprawiających sport lub rekreację, w szczególności poprzez sprawdzanie niecek basenowych
w tym również zjeżdżalni poprzez wykonywanie zjazdu kontrolnego przed otwarciem pływalni.
Informację pisemną o stanie niecek, urządzeń i sprzętu przed otwarciem pływalni ratownicy
zgłaszają pracownikowi kasy pływalni. Formularz dotyczący codziennej kontroli dostarcza
Wykonawcy Zamawiający,
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i) zgłaszania kierownictwu obiektu o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach występujących
w hali basenowej związanych z bezpieczeństwem osób kąpiących się,
k) egzekwowania przestrzegania regulaminu pływalni przez osoby przebywające na terenie hali
basenowej,
l) określania i przestrzegania zakresu obowiązków i czynności ratowników na poszczególnych
stanowiskach.
8. Szczegółowy zakres obowiązków (czynności) personelu Wykonawcy:
a) stała obecność w hali basenowej na wyznaczonych stanowiskach lub podczas przerwy w pracy w
pomieszczeniu ratowników (nie wolno podczas pełnienia zmiany przebywać poza wyżej
wymienionymi pomieszczeniami) i sprawowanie czujnej kontroli celem zapobieżenia jakimkolwiek
wypadkom zagrażającym zdrowiu i życiu użytkowników basenu, zorganizowanie i przeprowadzenie
akcji ratowniczej i udzielenie pomocy przedmedycznej oraz wyprowadzenie osób z hali basenowej
podczas akcji ewakuacyjnej,
b) zapewnienie bezpieczeństwa i nadzór nad bezpieczeństwem osób przebywających na basenie,
c) prawidłowe przygotowanie i użytkowanie niecek basenowych i zjeżdżalni, zgodnie z ich
przeznaczeniem,

obowiązującymi

normami

bezpieczeństwa

oraz

norami

sanitarno-

epidemiologicznymi,
d) przestrzeganie obowiązujących harmonogramów zajęć,
e) dbanie o stan techniczny sprzętu i urządzeń będących na wyposażeniu basenów,
f) dbanie o stanowisko pracy w hali basenowej oraz pomieszczeniach służbowych ratowników
przyległych do hali basenowej,
g) przestrzeganie stref wodnych w basenie sportowym oraz egzekwowanie opieki dorosłych nad
dziećmi do lat 7,
h) niezwłoczne reagowanie na każdy sygnał wzywania pomocy poprzez podejmowanie akcji
ratowniczej,
i) sygnalizowanie za pomocą gwizdka przekroczenia przez kąpiących zasad regulaminowych oraz
zakończenia pobytu grup zorganizowanych,
j) natychmiastowe reagowanie na wszelkie naruszenia regulaminów przez użytkowników,
k) systematyczne kontrolowanie stanu apteczki i zgłaszanie przedstawicielowi Zamawiającego
zapotrzebowania na środki i materiały opatrunkowe,
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l) udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej w przypadku zaistniałego wypadku w obiekcie,
informowanie kierownictwa obiektu o zaistniałym wypadku oraz wypełnianie kart wypadkowych
samodzielnie lub podawanie szczegółowych informacji pracownikowi SCSiR, który wypełnia kartę
wypadkową,
m) codzienne przygotowywanie zjeżdżalni do użytkowania poprzez wykonanie przejazdów kontrolnych
przed otwarciem pływalni dla klientów (6:15),
n) oczyszczanie niecek basenowych z zanieczyszczeń stanowiących zagrożenie dla osób
przebywających w wodzie (ostre przedmioty itp.),
o) bieżące prowadzenie dziennika pracy ratowników,
p) w przypadku zakłóceń w normalnym funkcjonowaniu basenów, powstałych w skutek awarii, pożaru,
nieszczęśliwego wypadku, braku energii elektrycznej, ciepłej wody itp. niezwłoczne zawiadamianie
osób odpowiedzialnych oraz podejmowanie działań niezbędnych likwidujących skutki zakłóceń,
kierowanie i przeprowadzanie akcji ratowniczej oraz wyprowadzenie osób z hali basenowej,
q) w przypadku kradzieży lub zniszczenia mienia na szkodę pływalni lub użytkownika zgłaszanie tego
faktu kierownictwu obiektu,
r) wykonywanie innych prac wynikających z potrzeb, a zlecanych przez bezpośredniego przełożonego,
s) ratownik odpowiada bezwzględnie za życie i bezpieczeństwo użytkowników basenów,
t) ratownik odpowiada za prawidłowe i zgodne ze stanem faktycznym informowanie przełożonego o
sprawach/zdarzeniach mających miejsce w czasie wykonywanej pracy,
u) ratownik odpowiada za pełne przestrzeganie aby osoby kąpiące się nie miały ran, owrzodzeń
i spełniały wymogi sanitarne,
w) zabrania się ratownikom pełniącym dyżur przebywania poza halą basenową lub pomieszczeniem
ratowniczym (zakaz dotyczy również kawiarenki oraz pomieszczenia socjalnego na parterze budynku
pływalni)
x) podczas pełnienia dyżuru przez ratowników obowiązuje bezwzględny zakaz używania prywatnych
telefonów komórkowych,
y) zabrania się ratownikom nie pełniącym w danym momencie dyżuru przebywania w pomieszczeniu
ratowniczym,
z) zabrania się spożywania jedzenia oraz napojów w hali basenowej, ratownikom w tym celu
udostępnione jest pomieszczenie ratownicze.
9. Wykonawca jest zobowiązany oświadczyć, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji
zamówienia będą posiadać odpowiednie kwalifikacje, przeszkolenie, uprawnienia wymagane przepisami
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prawa, w szczególności w zakresie ratownictwa wodnego w rozumieniu ustawy z dnia 18 sierpnia 2011
roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.
10. Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu kopie dokumentów poświadczających
uprawnienia ratowników przed podpisaniem umowy i przystąpieniem do realizacji zamówienia. W toku
realizacji zamówienia możliwa będzie zamiana osób wskazanych podczas składania oferty wyłącznie za
zgodą Zamawiającego.
11. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone Zamawiającemu,
pracownikom oraz osobom trzecim przy realizacji przedmiotu zamówienia.
12. Wykonawca jest zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu w terminie do 28 dnia każdego
miesiąca kalendarzowego harmonogramu świadczenia usług przez ratowników obejmującego wszystkie
dni następnego miesiąca.
13. Harmonogram

będzie obejmować imiona i nazwiska

ratowników świadczących

usługi

w poszczególnych dniach i godzinach oraz na określonych zmianach.
14. Wykonawca będzie zobligowany do świadczenia ciągłości usług równocześnie przez co najmniej dwóch
ratowników .
15. Wykonawca będzie zobowiązany do posiadania aktualnego ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 2 000 000,00 zł
przez cały okres realizacji zamówienia.
16. Wykonawca tytułem wynagrodzenia za realizację przedmiotu zamówienia otrzymywać będzie
miesięczne wynagrodzenie w wysokości odpowiadającej liczbie godzin świadczenia usług.
17. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy w okresie realizacji zamówienia nie może przekroczyć kwoty
zaproponowanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.
18. Płatności dokonywane będą na podstawie prawidłowo wystawionej faktury oraz protokołu odbioru ilości
świadczonych godzin, zatwierdzonych przez Zamawiającego.
19. Faktura będzie płatna przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty jej
doręczenia.
20. Wykonawca oświadcza, że wszystkie osoby zaangażowane do realizacji przedmiotu zamówienia będą
posiadać aktualne przeszkolenie w zakresie BHP i PPOŻ.
21. Wykonawca nie jest uprawniony do korzystania z obiektu Pływalni Wodny Raj w zakresie
wykraczającym poza zakres przedmiotu zamówienia.
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22. Zamawiający zapewni Wykonawcy na terenie pływalni nieodpłatnie pomieszczenie socjalne
i ratownicze oraz udostępni telefon umożliwiający połączenie z numerami alarmowymi.
23. Zamawiający będzie na bieżąco uzupełniał na wniosek Wykonawcy apteczkę w materiały opatrunkowe,
sprzęt, leki i artykuły medyczne zgodnie z obowiązującymi przepisami.
24. Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy wyposażenie niezbędne w celu świadczenia przez
Wykonawcę pierwszej pomocy przedmedycznej w obiekcie pływalni.
25. Zamawiający zastrzega sobie prawo do okresowej kontroli należytego wykonania usługi przez
Wykonawcę. Ewentualne uchybienia, które zostaną odnotowane podczas kontroli muszą być usuwane
na bieżąco.
26. Przedmiot zamówienia określony jest zgodnie z obowiązującymi przepisami określonymi
w szczególności w:
a) Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012r., w sprawie szkolenia
w ratownictwie wodnym (Dz. U. poz. 747)
b) Ustawie z dnia 18 sierpnia 2011r., o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych
(t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1482),
c) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie minimalnych
wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego
obszaru wodnego (Dz. U. poz. 108 ze z m.),
d) Ustawie z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (tj. Dz.U. z 2017r. poz.
2195 ze zm.)
e) Rozporządzeniu Ministra pracy polityki socjalnej z dnia 26 września 1997r.

w sprawie ogólnych

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tj. Dz.U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650 ze zm.),
f) Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012r. w sprawie sposobu
oznakowania i zabezpieczenia obszarów wodnych oraz wzorów znaku zakazu, nakazu oraz znaków
informacyjnych i flag (Dz.U. poz. 286 ze zm.),
g) Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie wymagań
dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych sprzęt ratunkowy i pomocniczy,
urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne (Dz. U. poz.
261 ze zm.),
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h) oraz zgodnie z innymi przepisami, zaleceniami i instrukcjami wynikającymi ze specyfiki wykonywanej
usługi w zakresie bezpieczeństwa osób kąpiących się i przebywających w obiekcie oraz
z zachowaniem należytej staranności techniki ratowniczej.

Załącznik nr 2 do umowy nr ..................../2018 z dnia ...........................
REGULAMIN PŁYWALNI
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Regulamin dla korzystających z pływalni "Wodny Raj".
1. Pływalnia jest obiektem, którego właścicielem jest Miasto i Gmina Swarzędz.
2. Pływalnia znajduje się w zarządzie Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji.
3. Pływalnia jest czynna codziennie w godzinach: 6.30 - 22.00.
4. Osoby przebywające na terenie Pływalni zobowiązane są do zapoznania się oraz przestrzegania
niniejszego regulaminu.
5. Korzystający z Pływalni zobowiązani są do korzystania z szatni i pozostawiania tam okryć wierzchnich
oraz obuwia.
6. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie Pływalni wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
7. Na terenie Pływalni zabrania się:
a) palenia tytoniu i zażywania środków odurzających,
b) wnoszenia i picia alkoholu,
c) biegania po hali basenowej,
d) skoków do wody bez zgody i nadzoru ratownika,
e) załatwiania potrzeb fizjologicznych w wodzie,
f) posiadania w wodzie przedmiotów z ostrymi elementami (zegarki, biżuteria),
g) używania przedmiotów z elementami szklanymi,
h) pozostawiania dzieci do 7 lat bez opieki osób pełnoletnich,
i) spożywania artykułów żywnościowych poza kawiarenką i strefą wokół niej oraz żucia gumy na hali
basenowej, w szatniach i na widowni,
j) wprowadzania zwierząt,
k) nieobyczajnego zachowania, bądź zachowania uznanego społecznie za nieprzyzwoite lub obraźliwe
8. Z Pływalni nie wolno korzystać osobom:
a) w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub użycie wszelkiego rodzaju środków odurzających,
b) z przeciwwskazaniami lekarskimi uniemożliwiającymi korzystanie z basenu,
c) chorym na choroby górnych dróg oddechowych (katar, kaszel, itp.),
d) uczulonym na środki odkażające,
e) z chorobami skóry (grzybica, egzema, liszaje, itp.)
f) z chorobami układu wydalania,
g) ze świeżymi śladami po skaleczeniach.
17

9. Osoby korzystające z basenów i innych urządzeń kompleksu basenów zobowiązane są przestrzegać
dodatkowo następujących zasad:
a) zajęcia odbywają się w grupach lub indywidualnie według ustalonego przez zarządzającego Pływalnią
rozkładu zajęć od poniedziałku do piątku wyłącznie w obecności instruktorów i ratowników. Naukę
pływania prowadzić mogą niezależnie od ilości uczestników wyłącznie zatrudnieni przez Swarzędzkie
Centrum Sportu i Rekreacji instruktorzy nauki pływania, którzy odpowiadają za ich bezpieczeństwo.
Odstępstwo od powyższego wymaga pisemnej zgody Dyrektora Centrum,
b) grupy zorganizowane nie mogą liczyć więcej niż 15 uczestników na jednego opiekuna, który
odpowiada za swoich podopiecznych przez cały czas przebywania na Pływalni,
c) wszystkie osoby udające się na basen powinny posiadać obuwie plażowe z tworzywa,
d) obuwie plażowe należy pozostawić w przebieralni i na boso udać się pod prysznice a następnie na
halę basenu,
e) przed wejściem na halę basenu wszyscy zobowiązani są do kąpieli pod prysznicem z użyciem
środków myjących,
f) przed wejściem na halę basenu należy obowiązkowo obmyć stopy środkiem dezynfekującym pod
specjalnie do tego celu przeznaczonym natryskiem znajdującym się przy wejściu na halę basenową,
g) na hali basenowej obowiązuje strój kąpielowy przylegający do ciała,
h) po wyjściu z toalety należy ponownie umyć się pod prysznicem,
i) dzieci do lat 3 korzystają z basenu tylko w specjalnych pieluchomajtkach,
j) przy korzystaniu ze zjeżdżalni należy bezwzględnie stosować się do automatycznych sygnalizatorów
urządzeń startowych,
k) w razie niebezpieczeństwa ratownik może nakazać kąpiącym natychmiastowe wyjście z wody,
l) wszyscy znajdujący się na terenie Pływalni muszą podporządkować się nakazom ratowników
pełniących dyżur,
ł) po wyjściu z basenu zaleca się 20-30 minutowy odpoczynek readaptacyjny,
m) w przypadku zagubienia lub uszkodzenia paska wejściowego z kluczykiem do szafki w szatni, będzie
pobierana opłata w wysokości 90 zł.
10. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminów i instrukcji użytkowania urządzeń lub nie
stosujące się do zaleceń obsługi i służb porządkowych, mogą być usunięte z budynku Pływalni bez prawa
zwrotu kosztów zakupu biletu wstępu. W przypadku powtarzających się naruszeń postanowień
regulaminu przez te same osoby, zarządzający Pływalnią może również pozbawić ich prawa do
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korzystania z usług świadczonych przez Pływalnię i anulować posiadane karnety stałe.
11. W uzasadnionych przypadkach obsługa obiektu ma prawo sprawdzić stan trzeźwości osoby
przebywającej na terenie Pływalni. Odmowa poddaniu się badaniu trzeźwości jest równoznaczna
z uznaniem tej osoby za znajdującą się pod wpływem alkoholu, a przez to naruszającą przepisy
regulaminów.
12. Wszystkie uwagi dotyczące funkcjonowania Pływalni mogą być składane pisemnie w Zeszycie skarg
i wniosków znajdującym się w kasie na I piętrze Pływalni.
13. Za szkody materialne spowodowane przez korzystającego odpowiedzialność ponosi:
a) sprawca, jeżeli jest pełnoletni,
b) rodzice lub opiekunowie, jeżeli szkody wyrządzone zostały przez nieletnich.
14. Za zniszczenia oraz zagubienie elementów wyposażenia obiektu obowiązuje odpłatność w wysokości
100% wartości wyposażenia.
15. Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności za zgubione lub pozostawione na terenie obiektu przedmioty
wartościowe, dokumenty oraz pieniądze, które nie zostały oddane do depozytu w kasie.
16. Pływalnia nie odpowiada za ewentualne niepożądane skutki dla zdrowia oraz wypadki spowodowane w
wyniku nieprzestrzegania regulaminów, instrukcji obsługi urządzeń i poleceń personelu.
17. Zasady zachowania się i korzystania: szatni, zjeżdżalni, sauny, kręgielni, Sali ćwiczeń kondycyjnych,
przyjęć urodzinowo - imieninowych, karnetów i przebywania grup zorganizowanych określają odrębne
regulaminy.

Załącznik nr 3 do umowy nr .........../2018 z dnia ..................

KOPIA POLISY OC WYKONAWCY NA PROWADZONĄ DZIAŁALNOŚĆ
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