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Załącznik nr 4 do SIWZ 

Organizacja kąpielisk strzeżonych i zapewnienie bezpieczeństwa 

osób pływających i kąpiących się w obrębie plaży wschodniej i 
zachodniej w Ustce w okresie sezonu letniego w 2017 roku 
 

  
WZÓR  

 

UMOWA Nr ……………..2017 

 
zawarta w dniu………………...2017 r. pomiędzy Gminą Miasto Ustka z siedzibą w Ustce przy ul. Ks. Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego 3  NIP : 839-002-36-21 Regon : 770979789 

reprezentowaną przez: 

Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustce ul. Grunwaldzka 35 -Stanisława Podlewskiego 

przy kontrasygnacie  Głównego Księgowego - Agnieszki Krysiak 

zwanym dalej „Zamawiającym ” 

  

-- 

 

 a ....................................................... z siedzibą w ....................... przy ul. .................................,  

reprezentowanym przez: 

................................   –  ................................. 

.................................   –  ................................. 

zwanym dalej „ Wykonawcą”. 

 

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 

„Organizację kąpielisk strzeżonych i zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się w 

obrębie plaży wschodniej i zachodniej w Ustce w okresie sezonu letniego w 2017 roku” Zamawiający zleca 

wykonanie zamówienia o  następującej treści, zgodnego w treści ze złożoną przez Wykonawcę ofertą: 

 

§ 1. 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem zamówienia jest „Organizacja kąpielisk strzeżonych i zapewnienie bezpieczeństwa osób 

pływających i kąpiących się w obrębie plaży wschodniej i zachodniej w Ustce w okresie sezonu letniego 

w 2017 roku”, zgodnie z przepisami: 

 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. z 2016 r.  

poz. 656); 

 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz.U. z 2016 r.  poz. 1868); 

 rozporządzenia 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); 

 rozporządzenia 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); 

 rozporządzenia Ministra Spraw  Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania i 

zabezpieczenia obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu, znaków informacyjnych i flag (Dz.U. z 

2012 r. poz. 286); 

 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży 

(Dz.U. z 2016 r. poz. 452). 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje realizację poniższych usług na następujących kąpieliskach: 

1) kąpielisko „Plaża wschodnia 1” – odcinek 500 mb linii brzegowej po stronie wschodniej falochronu, początek licząc  

250 m od falochronu, w okresie 1 lipca – 31 sierpnia 2017 r. w godz. 10.00-18.00; 

2) kąpielisko „Plaża wschodnia 2” – odcinek 100 mb linii brzegowej po stronie wschodniej falochronu, początek licząc 

od 250 m od falochronu, w okresach 15 – 30 czerwca i 1 – 15 września 2017 r. w godz. 10.00 – 18.00 
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3) kąpielisko „Plaża zachodnia” – odcinek 200 mb linii brzegowej po stronie zachodniej falochronu, początek licząc  

150 m od falochronu, w okresie 1 lipca – 31 sierpnia 2017 r. w godz. 10.00-18.00; 

3. W przypadku lokalizacji na plaży miasteczka plażowego lub innej działalności rekreacyjnej dysponującej własną 

obsługą ratowniczą, Wykonawca obowiązany jest zorganizować kąpielisko „strzeżone” z pominięciem ww. lokalizacji, 

natomiast teren pominięty oznaczyć jako „niestrzeżony'' przez służby ratownicze oznakować zgodnie z właściwymi 

przepisami. 

4. Przy organizacji kąpielisk strzeżonych i zapewnieniu bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się w obrębie plaży 

wschodniej i zachodniej, należy w szczególności:  

1) sprawdzić miejsca przeznaczone pod kąpielisko pod względem bezpieczeństwa,  

2) przygotować miejsca ratownikom w celu zapewnienia stałej obserwacji i kontroli osób kąpiących się, wyposażone w 

sprzęt, zgodnie z aktualnym 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), 

3) zatrudnić wykwalifikowaną kadrę ratowniczą i starszego sternika motorowodnego zgodnie z właściwymi przepisami, 

4) zapewnić poprzez ratowników stałą kontrolę lustra wody z brzegu i od strony wody, 

5) zorganizować punkt medyczny na kąpielisku plaża wschodnia oraz zatrudnić personel do obsługi punktu 

medycznego na plaży wschodniej, dodatkowo punkt musi być wyposażony w DEFIBRYLATOR AED, 

6) zabezpieczyć i wyposażyć stanowiska ratownicze oraz punkt medyczny w niezbędny sprzęt ratowniczy i medyczny 

(w tym w leki i artykuły sanitarne), a także zabezpieczyć ratowników i obsługę punktu medycznego w ubiór zgodny 

z obowiązującymi normami, 

7) utrzymywać sprzęt ratunkowy i medyczny w należytym stanie umożliwiającym jego stałe użytkowanie, a w 

przypadku jego awarii lub zużycia – uzupełniać brakujący sprzęt, 

8) wyraźnie oznaczyć granice kąpielisk, w ramach których oznaczyć strefy dla umiejących pływać oraz dla osób nie 

umiejących pływać, 

9) ustawić maszty wyposażone w komplet flag informacyjnych, 

10) zapewnić informację o dopuszczalności lub zakazie kąpieli oraz codzienną obsługę informatyczną gabloty Błękitnej 

Flagi,  

11) zabezpieczyć odpowiednie środki łączności umożliwiające utrzymanie bezpośredniej stałej łączności ze służbami 

ratowniczymi oraz pokrywać koszty ich utrzymania, 

12) wyposażyć kąpielisko zgodnie z przepisami rozporządzenia 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); 

13) zabezpieczyć w ciągłej gotowości minimum dwa skutery wodne z platformą ratowniczą i wyszkoloną załogą                  

w zakresie ratownictwa skuterowego,  

14) wyposażyć jedną łódź motorową w sprzęt ABC i aparat tlenowy oraz dodatkowo zatrudnić do obsługi kąpieliska 

ratownika wodnego z uprawnieniami płetwonurka, 

15) umieścić przy każdym kąpielisku na widocznym miejscu „Regulamin kąpieliska”, 

16) umożliwiać Zamawiającemu dostęp do energii elektrycznej w kontenerach na potrzeby prowadzonych na plaży 

imprez lub akcji promocyjnych, 

17) dokonać analizy zagrożeń kąpieliska pod względem bezpieczeństwa, 

18) zawrzeć umowę ubezpieczenia OC w zakresie związanym z przedmiotem umowy oraz ubezpieczyć zatrudnionych 

ratowników od następstw nieszczęśliwych wypadków.  

 

§ 2. 

Termin realizacji umowy 

Strony ustalają następujący termin realizacji przedmiotu umowy:  

1) kąpielisko „Plaża wschodnia 1” – odcinek 500 mb linii brzegowej po stronie wschodniej falochronu, początek licząc 

od 250 m od falochronu, w okresie 1 lipca – 31 sierpnia 2017 r. w godz. 10.00-18.00; 

2) kąpielisko „Plaża wschodnia 2” – odcinek 100 mb linii brzegowej po stronie wschodniej falochronu, początek licząc  

250 m od falochronu, w okresie  15 – 30 czerwca   i 1-15 wrzesień 2017 w godz. 10.00-18.00; r. 
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3) kąpielisko „Plaża zachodnia 1” – odcinek 200 mb linii brzegowej po stronie zachodniej falochronu, początek licząc 

150 m od falochronu, w okresie 1 lipca – 31 sierpnia 2017 r. w godz. 10.00-18.00; 

 

§ 3. 

Cena przedmiotu umowy i warunki płatności 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie zgodnie z ofertą Wykonawcy 

złożoną na etapie postępowania przetargowego w wysokości: 

netto: …………………………… zł + podatek VAT …………% tj.………………………… zł 

     brutto: …………………………… zł   

(słownie ……………………………………………………………………………………………………………………………………../100 zł). 

2. Zapłata za przedmiot umowy następować będzie w następujących częściach  tj.: 

1) I część w wysokości 20% wartości umowy tj. kwotę …………………………… zł w terminie do dnia 25 czerwca 2017  

roku.       

2) II część w wysokości 35% wartości umowy tj. kwotę …………………………… zł w terminie do dnia 25 lipca 2017 roku. 

3) III część w wysokości 35% wartości umowy tj. kwotę ………………………… zł w terminie do dnia 25 sierpnia 2017 

roku. 

4) IV część w wysokości 10% wartości umowy tj. kwotę …………………………… zł w terminie do dnia 15 września 2017 

roku.    

3. Płatność za przedmiot umowy następować będzie na podstawie faktur częściowych wystawianych przez Wykonawcę 

na kolejne raty w wysokościach i terminach ustalonych w ust. 2.  

4. Faktury muszą być wystawione i dostarczone Zamawiającemu nie później niż na 14 dni przed upływem terminów, o 

których mowa w ust. 2. 

5. W przypadku błędnie wystawionej faktury Zamawiający zapłaci Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy  

w terminie 14 dni od dnia wystawienia prawidłowej faktury i dostarczenia jej Zamawiającemu. 

6. Faktury za przedmiot umowy Wykonawca wystawi następująco : NABYWCA: Gmina Miasto Ustka ul. Ks. Kard. St. 

Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka NIP 839 002 36 21  ODBIORCA:  Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustce 76-270 Ustka,  

ul. Grunwaldzka 35. Zapłata nastąpi przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek Wykonawcy 

podany na fakturach.  

 

§ 4. 

   Podstawowe obowiązki  i prawa Zamawiającego 

1. Zamawiający oddaje nieodpłatnie do dyspozycji Wykonawcy na czas wykonywania zamówienia kontenery na 

utworzenie bazy ratowniczej i medycznej. Powyższe kontenery zostaną przekazane Wykonawcy protokolarnie przed 

terminem rozpoczęcia działalności, w terminie ustalonym przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

2. Zamawiający zapewni Wykonawcy dla ratowników ubiór zgodny z obowiązującymi normami w ilości  50 kompletów w 

skład którego wchodzi : t-shirt – 2 szt., kurtka typu softshell – 1 szt., spodenki – 1 szt., spodnie długie – 1 szt., czapka 

z daszkiem – 1 szt., czapka ciepła – 1 szt.  

3. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia zakwaterowania dla  20 osób ( ratowników) w lokalach mieszkalnych 

położnych w Ustce. 

4. Zamawiający zobowiązuje się do terminowego regulowania płatności przy zachowaniu ustalonych w umowie 

warunków. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyłączności do wyrażania zgody na wszelkiego rodzaju działalność reklamową                

i marketingową na terenie plaż i kąpielisk. 

 

§ 5. 

Podstawowe obowiązki i prawa Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się zatrudniać ratowników wodnych posiadających odpowiednie uprawnienia, a listę 

ratowników przedłożyć Zamawiającemu najpóźniej do dnia 14 czerwca 2017 r. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia kąpieliska strzeżonego w łodzie motorowe i skutery wodne z platformą 

ratowniczą w ilości wskazanej w złożonej ofercie. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za kompletne i terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia. 



 
4/5 

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z umową i ze Specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia oraz przepisami, o których mowa w §1 ust. 1. 

5. Wszelkie materiały i uzgodnienia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca uzyska we własnym 

zakresie. 

6. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zabezpieczenia kontenera, o którym mowa w § 4 ust. 1 przed dostępem osób 

postronnych, odpowiedzialność za utrzymanie go w odpowiednim stanie technicznym oraz przeprowadzanie na własny 

koszt napraw niezbędnych do zachowania kontenera w stanie niepogorszonym. 

7. Po wygaśnięciu niniejszej umowy Wykonawca zwróci protokolarnie powierzone kontenery. Wszelkie braki i uszkodzenia 

powstałe w wyniku eksploatacji będą pokrywane zgodnie z obowiązującymi przepisami przez Wykonawcę wg cen 

rynkowych obowiązujących na dzień przekazania. 

8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne błędy w realizacji postanowień umowy. 

9. Wykonawca musi uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego na każdą formę reklamy wprowadzaną na teren kąpielisk 

„strzeżonych” np. wieżyczki ratownicze itp. 

10. Na Wykonawcy ciąży obowiązek zapewnienia odpowiedniego zaplecza socjalnego i stworzenia właściwych warunków 

pracy dla ratowników i innych osób zatrudnionych przez Wykonawcę do obsługi kąpieliska. 

11. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego poza dotyczącymi zapłaty za wykonanie 

przedmiotu umowy. 

 

§ 6. 

Kary umowne 

1. Strony postanawiają, że podstawową formą odszkodowania są kary umowne. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach: 

1) za opóźnienie w rozpoczęciu realizacji przedmiotu umowy w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto, o 

którym mowa w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki; 

2) każdorazowo za naruszenie przez Wykonawcę któregokolwiek z postanowień niniejszej umowy w wysokości 0,2 % 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 za każde naruszenie; 

3) za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar. 

4. Kary umowne, o których mowa w ust. 2 mogą być potrącane przez Zamawiającego z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy za wykonanie usługi. 

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy lub  jej rozwiązanie z przyczyn zależnych od 

Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 

6. Kara określona w ust. 5 nie przysługuje w przypadku odstąpienia od umowy na podstawie § 8 ust. 3 umowy. 

7. Kara umowna jest należna niezależnie od powstania szkody. 

 

 

§ 7. 

Odpowiedzialność 

1. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, 

którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za własne działanie lub zaniechanie, a w szczególności za kulturę 

obsługi kąpiących. 

2. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność odszkodowawczą zarówno wobec Zamawiającego, jak i względem osób 

trzecich za szkody majątkowe i niemajątkowe powstałe w związku z realizacją  przedmiotu umowy. 

 

 

§ 8. 

Odstąpienie od umowy 

1. Opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy polegające na przekroczeniu o 3 dni terminu rozpoczęcia świadczenia usług 

określonego w § 2 niniejszej umowy stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego. W takim 

przypadku naliczona zostanie  kara umowna w wysokości określonej w § 6 ust. 2 pkt 3.   
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2. Zamawiający może wypowiedzieć umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku braku reakcji ze strony 

Wykonawcy pomimo dwukrotnego pisemnego wezwania do usunięcia wad lub uchybień w wykonywanym przedmiocie 

umowy albo w przypadku wykonywania umowy niezgodnie z jej warunkami. W takim przypadku zostanie naliczona 

Wykonawcy kara umowna, określona w § 6 ust. 2 pkt 3. 

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, ze wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni 

od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

4. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie. Strony 

winny dążyć do określenia sposobu wzajemnych rozliczeń wraz z pokryciem wszystkich kosztów jakie poniosła strona 

nie odpowiadająca za odstąpienie od umowy. 

 

§ 9. 

Rozwiązywanie sporów. 

1. Wykonawca i Zamawiający oświadczają, że dołożą wszelkich starań, aby ewentualne spory, jakie mogą powstać przy 

realizacji niniejszej umowy, były rozwiązywane poprzez bezpośrednie negocjacje. 

2. Spory między stronami mogące zaistnieć na tle stosowania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd  właściwy dla 

Zamawiającego. 

 

§ 10. 

Postanowienia końcowe. 

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu 

cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach 

wodnych. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

Załącznikami do niniejszej umowy jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz Formularz oferty złożony przez 

Wykonawcę w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

 

 

 

WYKONAWCA:         ZAMAWIAJĄCY: 

  

 

 


