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UMOWA Nr i'5i2019IMOSiR
o świadczenie UShlg polegających na zapewnieniu obsady ratowl11cie]
na terenie Kędzierzy6sko-Kozielskiego Centrum Aktywności "Wodne oKKo" w Kędzierzynie-Koźlu
zawarta w Kędzierzynie-Koźlu w dniu 31.05.2019 r. pomiędzy:
Gminą Kędzierzyn-Koźle - Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu
z siedzibą przy al. Jana Pawła n 29, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, NIP: 749] 954792, REGON:
532437162, reprezentowanym przez Dyrektora Zenonę Kuś, na podstawie pełnomocnictwa
Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźla z dnia 02.0l.2019 f. o nr 01'.0052.7.1.2019 zwanym dalej
Zamawiającym lub MOSiR Kędzierzyn-Koźle,

a
Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym Oddział Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu
z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, Al. Jana Pawła II 31 (47-220), NIP: 4791398641 , zwanym dalej
WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez:
l. Tadeusza Witko - Prezesa Oddziału,
2. Piotra Pietrzyka - Wiceprezesa Oddziału.

§1
zleca, a Wykonawca przyjmuje, na warunkach określonych w niniejszej umowie,
wykonania w okresie od 01.06.2019 r. do 31.12.2019 r. obsługi ratowniczej na terenie
Kędzierzyńsko-Kozielskiego Centrum Aktywności "Wodne oKKo" (dalej: KKCA Wodne oKKo)
w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Mostowa 1.
2. Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie ratownictwa wodnego, które będą świadczone
zgodnie z zapotrzebowaniem MOSiR Kędzierzyn-Koźle.
3. Wykonawca świadczyć będzie usługę zgodnie z przepisami obowiązującego prawa,
a w szczególności zgodnie z ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób
przebywających na obszarach wodnych.
1.

Zamawiający

obowiązek

§2
Wykonawca realizujący przedmiot umowy oświadcza, że spełnia następujące wymagania:
a) Dysponuje odpowiednim potencjałem osobowym tj . odpowiednią ilością osób, posiadających
aktualne kwalifikacje ratownicze oraz wiedzę i doświadczenie umożliwiające wykonanie zamówienia.
b) Osoby zatrudniane przez Wykonawcę posiadaj ą aktualne (zweryfikowane) uprawnienia do pracy
w charakterze ratownika WOPR, aktualne badania lekarskie potwierdzające zdolność
do wykonywania pracy na stanowisku ratownika WOPR oraz są przeszkolone w zakresie przepisów
BHP i p.poż.
c) Bierze pełną odpowiedzialność za zapewnienie odpowiedniej ilości ratowników WOPR w czasie
godzin otwarcia KKCA Wodne oKKo oraz posiadania przez nich niezbędnych kwalifikacji do pracy,
a także za zabezpieczenie KKCA Wodne oKKo w sytuacji absencji zatrudnianych przez MOSiR
ratowników bez względu na przyczynę ich absencji, zgodnie z harmonogramem pracy ratowników.
d) Ponosi pełną odpowiedzialność za pracę ratowników WOPR, którym powierzy wykonanie usługi .
e) Odpowiada za całość zagadnień organizacyjnych, finansowo-księgowych oraz kadrowych
związanych z zatrudnieniem i wykonywaniem obowiązków ratowników WOPR.

§3
Do zakresu

obowiązków

ratowników WOPR

należy:
.....

1

'"

.

a) Zapobieganie wszelkim szkodom osobowym i materialnym wyrządzonym w obrębie urządze6
wodnych oraz niecek basenowych. W sytuacji zaistnienia takich szkód, fakt ten musi byś natychmiast
zgłoszony do kierownika KKCA Wodne oKKo oraz pełniącego zmianę konserwatora z wpisem do
dziennika pracy.
b) Sprawdzenie przed otwarciem KKCA Wodne oKKo stanu technicznego urządzeń, zjeżdżalni
i sprzętu ratowniczego będącego na wyposażeniu KKCA Wodne oKKo, a w przypadku zauważonych
nieprawidłowości lub uszkodzeń, zgłoszenie ich kierownikowi KKCA Wodne oKKo oraz pełniącemu
zmianę konserwatorowi z wpisem do dziennika pracy.
c) Noszenie odpowiedniego stroju tj. koszulki z napisem "Ratownik WOPR" oraz spodenek
kąpielowych w aktualnie obowiązującym kolorze.
d) Kontrolowanie warunków kąpieli (woda, powietrze, otoczenie) i rejestrowanie zagrożeń
w dzienniku dyżurów oraz bieżące prowadzenie dziennika służby ratowniczej.
e) Stałe usuwanie zanieczyszczeń z lustra wody oraz z urządzell rekreacyjnych znajdujących się
przy/w nieckach basenowych każdego dnia przed otwarciem KKCA Wodne oKKo oraz w ciągu dnia
w trakcie wykonywania ochrony ratowniczej.
f) Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa osób kapiących się, korzystających z atrakcji wodnych
i hali basenowej zgodnie z wymogami stosownych przepisów prawa.
g) Stała obserwacja lustra wody oraz reagowanie na każdy sygnał wzywania pomocy.
h) Ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub
zdrowia.
i) Udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej w każdym zgłoszonym wypadku z odnotowaniem
w dzienniku pracy, a w razie konieczności wezwanie pogotowia ratunkowego i sporządzenie
protokohl powypadkowego.
j) Udzielanie klientom i użytkownikom informacji na temat regulaminu KKCA Wodne oKKo
i regulaminów korzystania ze zjeżdżalni oraz atrakcji wodnych.
k) Nadzór nad przestrzeganiem regulaminów KKCA Wodne oKKo oraz stosowanie odpowiednich
procedur w przypadku ich łamania.
l) Dopilnowanie opuszczenia niecek basenowych przez wszystkich kąpiących się po godzinach
otwarcia KKCA Wodne oKKo oraz sprawdzenie stanu i kompletności sprzętu ratowniczego.
m) Ratownicy przed rozpoczęciem pracy na obiekcie mają obowiązek zapoznać się z Regulaminem
KKCA Wodne oKKo, Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego oraz Instrukcją Alannową
potwierdzając to własnoręcznym podpisem oraz innych przepisów wewnętrznych Zamawiającego.
§4

1. Obsługa ratownicza WOPR na terenie KKCA Wodne oKKo, będzie świadczona w okresie, o który
mowa w § l ust. l niniejszej Umowy, w określonych terminach i godzinach zgodnie
z harmonogramem pracy ratowników.

§5
l. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie 22,00 zł brutto
(słownie: dwadzieściadwa złote 001100) za każdą przepracowaną godzinę, płatne w ratach
miesięcznych.

2. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. l, nastąpi przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy i w terminie wskazanym w doręczonym rachunku, zatwierdzonym przez Zamawiającego.

§6

l. Zamawiający ma prawo kontroli wykonywanej usługi.
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2. Pracownicy Wykonawcy zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszelkich inf01ll1acji
i faktów, z którymi zapoznali się w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za straty poniesione przez Zamawiającego w wyniku
niewykonania bądź nienależytego wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności za straty
spowodowane zamknięciem lub przestojem KKCA Wodne oKKo.
4. Wykonawca ponosi także pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone w mieniu
Zamawiającego przez osoby wykonujące przedmiot umowy.
5. Strony mogą rozwiązać umowę na podstawie pisemnego porozumienia.
6. Jeżeli Wykonawca przerwie wykonywanie przedmiotu umowy z winy lub przyczyn leżących po
jego stronie, traci wówczas prawo do dalszego wynagrodzenia, zaś Zamawiający może rozwiązać
niniejszą umowę w trybie natychmiastowym.
7. Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli Zamawiający uzna, że Wykonawca wykonuje
przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, lub w sposób niestaranny lub nie
przestrzega warunków realizacji prac określonych w niniejszej umowie albo narusza opisane
obowiązki stron, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania przedmiotu
umowy i wyznaczy mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego
terminu Zamawiający może od umowy odstąpić.
§7
l. W sprawach nieuregulowanych umową stosują się przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Wykonanie nlł1leJszej umowy me wląze s ię z przetwarzaniem danych w rozumieniu
Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (ROD O) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016), dla których Administratorem Danych jest Dyrektor MOSiR, za wyjątkiem obszaru
niezbędnego do zawarcia umowy oraz dokonania wzajemnych rozliczeń między Stronami.
3. Zmiany umowy wymagają fonny pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Spory na tle umowy rozstrzygać będzie sąd wlaściwy dla siedziby Zamawiającego .

Zamawiający:
I)

y R

E~

o

R

Wykonawca:
WIC I1'.Pll,EZES

OOOZIAŁl

WOPR

NOWEGO
- Kotle'

f'1

(l p tJ zl e..,,,,yn

I

A

us

,J(

MIEJSKI OSROOEK SPORJU I REKReACJI

.011

~\tl!

J~'I

47 - 220 KędZierzyn - Koźle
Al. Jana Pawła II 29

Ił,

l/. J(

l'

J

RATL1Nt:aW[

)11E:GO

I\ .. d jl' zyn\e
Koźlu
'wl(] Ir 31

7 - ~20 [ 'dzi 'rz .. ł
rp 1411 ~ I
,11. J .

-

KozIe
""').-,

T"

Zgod ni e z art . 13 Parl amentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet nia 2016 rok u w sprawie ochrony osób fizycznych w zw i ązk u z przetwa rzani em uanych osobowyc h
i w sprawie swobodnego przep lywu takich danyc h oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), (Dz. Urz. UE L 11 9 z 04.05 .20 16) infor muję, i ż :
Admini stratorem Pani/Pa na danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rek reacji w Kędz i e rzynie-Kożl u, ul. Jana Paw ia II 29, re prezen towany przez Dyre ktora.
Kontakt z lnspek torem Ochrony Danych - jQdfljlmosjrkk ni, tel. 575-555-938 .
Będziemy przetwarzać Pa ni/Pan dane osobowe d la potrzeb zawarcia u mowy. w celu jej wykona ni a oraz do wystawienia fak tury V AT i do wyp. lniania obowi ązku prawnego
c i ążącego na Adm in istratorze. Brak podania danyc h osobowych uniemożli w i zawarcie umowy.
4)
Podstawą p rawną przetwarzania Pani/Pana da nych osobowych j est w oparciu o art. 6 ust . 1 lit. b i c rozpoWIdze nia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 - RODO : I)
konieczność reali zacji łączącej nas umowy. 2) wypelnienia obowiązku praw nego ciążącego na administrato rze, w celu rozli czen fin ansowyc h, w tym podat kowych,
5)
Od bio rcami Pa ni/Pana da nych osobowych będ ą wyłącz n ie podmioty upraw nio ne do uzyskan ia danych osobowych na podstawie przepisów prawa
6)
B ędziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres Irwania lączącej nas u mowy oraz przez okres przedawnie ni a ewentu aln ych roszezen, w tym roszczen podatkowyc h
i cywil nyc h.
7)
Posiada Pan i/Pan prawo do żądania od administra tora dostępu do danyc h osobowych, ich sprostowania, usunięc i a lub ogra ni czeni a przetwarzania o raz prawo wycofan ia zgody
na przetwa rzani e da nych.
8)
Ma Pani/Pan prawo w ni esieni a skargi do organu nadzo rczego, tj. P rezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowyc h.
l)
2)
3)
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