
SPECYFIKACJ A 
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
nr ZRP 1/2012

ZAMAWIAJĄCY:  MYŚLENICKI OŚRODEK KULTURY i SPORTU 

32 – 400 Myślenice ul. Piłsudskiego 20 
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ogłasza przetarg nieograniczony prowadzony zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo 

zamówień publicznych” ( Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zm. ) na: 

„Usługę zapewnienia obsługi ratownika na pływalni” 

w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu 

(CPV 2008 : 75250000-3 Usługi straży pożarnej oraz ratowniczej) 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAWIERA: 

ROZDZIAŁ I. Informacje ogólne. 

ROZDZIAŁ II. Opis przedmiotu zamówienia. 

ROZDZIAŁ III. Instrukcję dla Wykonawców wraz z załącznikami. 

ROZDZIAŁ IV. Projekt umowy 



ROZDZIAŁ I 
INFORMACJE OGÓLNE 

1. Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi rozdziałami składającymi się na specyfikację 

istotnych warunków zamówienia. 

2. Załączniki do Rozdziału III powinny zostać wypełnione przez wykonawcę bez wyjątku według 

warunków i postanowień zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

3. Załączniki, o których mowa w pkt. 2, mogą być złożone na formularzach przygotowanych przez 

Zamawiającego lub na dokumentach sporządzonych na wzór w/w formularzy przy zachowaniu 

wymaganej treści. 

4. Opis przedmiotu zamówienia stanowi podstawę do obliczenia ceny ryczałtowej usług zawartych 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

5. Każdy wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę. Wykonawca, który przedłoży więcej niż jedną 

ofertę zostaje wykluczony z postępowania. 

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

8. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. 

9. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających o jakich mowa w art. 67 ust. 1 

pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, a mianowicie polegających 

na powtórzeniu zamówienia poprzez wykonanie czynności wskazanych w Rozdziale II pkt. 

1(dyżurów ratowniczych) w okresie obowiązywania umowy, w wymiarze nie przekraczającym 50 

% łącznej ilości czynności wskazanych w Rozdziale II pkt. 1 pkt. 1.1 – 1.6. 

10. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

11. O wyborze Wykonawcy poinformowani zostaną wszyscy Wykonawcy w formie pisemnej oraz 

na stronie internetowej zamawiającego. 

12. Zamawiający unieważni przetarg w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w art. 93 

Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz.759 

z późn. zm. dalej zwanej „Ustawą Prawo zamówień publicznych” lub „Ustawą”). 

13. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, informacja z zebrania, o których mowa w art. 38 ust. 3 

Ustawy Prawo zamówień publicznych, zawiadomienia, wnioski i inne dokumenty i informacje 

składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego 

stanowią załączniki do protokołu. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu 

udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z 

tym, że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia, a wnioski o dopuszczenie w postępowaniu do 

udziału w postępowaniu po upływie terminu ich składania. 



14. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert 

lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł że nie mogą one być 

udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, które podaje się podczas otwarcia ofert: 

nazwy (firmy)oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania 

zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 

15. Informacje, które nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, wykonawca 

musi spiąć osobno i na każdej stronie opisać „TAJNE – nie udostępniać innym uczestnikom 

postępowania” oraz podpisać. 

ROZDZIAŁ II 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy na świadczenie usługi polegającej na 

zapewnieniu obsługi ratownika na pływalni Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu 

(położonej w Myślenicach przy ulicy Ogrodowej 19, dalej zwanej pływalnią), w szczególności 

pełnienia dyżurów ratowniczych w godzinach otwarcia Pływalni i stałej obserwacji niecek 

basenowych. 

Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób, korzystających z 

Pływalni, w szczególności zobowiązuje się do naprawienia wszelkich szkód poniesionych przez 

te osoby w związku z korzystaniem z Pływalni, w okresie pełnienia dyżurów ratowniczych, z 

wyjątkiem szkód, które nastąpiły wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego 

lub osoby trzeciej, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 

1.1 Usługi mają być wykonywane w sposób zgodny z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 

maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, 

pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne (Dz.U.1997r. Nr 57, poz. 358) oraz z 

innymi aktami prawnymi, jakie będą obowiązywać w okresie świadczenia usługi, a także zgodnie z 

regulaminem Pływalni Krytej oraz dokumentem pt. „Porządek czynności ratownictwa wodnego w 

Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu” – które stanowią załączniki do niniejszej specyfikacji. 

1.2 Zgodnie z § 15 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie 

określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i 

uprawiających sporty wodne, Zamawiający wymaga od Wykonawcy zapewnienia stałej obecności 

na Pływalni przynajmniej dwóch ratowników, pełniących dyżur ratowniczy w godzinach otwarcia 

Pływalni. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca obowiązany jest wykonać usługi w terminach 

wskazanych przez Zamawiającego, w wymiarze podanym w projekcie umowy nr ZRP-1/2012 

(rozdział IV niniejszej specyfikacji). 



1.3 Wykonawca ma obowiązek zapewnić pełnienie dyżurów ratowniczych wyłącznie przez osoby 

posiadające uprawnienia ratownika. Ratownicy winni posiadać ubezpieczenie OC i NW. Najpóźniej 

na dzień przed rozpoczęciem dyżuru ratowniczego Wykonawca obowiązany jest dostarczyć 

Zamawiającemu kopię dokumentu, poświadczającego posiadanie uprawnień ratownika i 

ubezpieczenia przez daną osobę, oraz okazać na żądanie oryginały tych dokumentów. 

1.4 Wykonawca obowiązany jest opracować rozkład dyżurów ratowniczych w godzinach pracy 

Pływalni, obejmujący każdy kolejny miesiąc kalendarzowy. Na siedem dni roboczych przed 

końcem miesiąca Wykonawca obowiązany jest przedstawić Zamawiającemu w formie dokumentu, 

rozkład dyżurów na najbliższy miesiąc kalendarzowy. 

1.5 Wykonawca  zapewnia osobom, pełniącym dyżury ratownicze jednolite stroje oraz wodę 

mineralną w ilości 1,5 l na dyżur na osobę oraz zapewnienia realizacje pozostałych warunków 

bezpieczeństwa  i higieny  pracy. 

1.6 Zamawiający zastrzega sobie prawo częściowego odstąpienia od umowy : 

- w zakresie nie przekraczającym 30 % ilości godzin w każdym miesiącu jej wykonywania – prawo 

to wykonuje się poprzez złożenie Wykonawcy pisemnego oświadczenia najpóźniej do 20. dnia 

danego miesiąca. 

- w zakresie nie przekraczającym 30 % ilości godzin w całym okresie obowiązywania  umowy w 

razie zamknięcia pływalni dla publiczności; prawo to wykonuje się poprzez złożenie Wykonawcy 

pisemnego oświadczenia najpóźniej do 20. dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc zamknięcia 

pływalni. W razie wykonania tego prawa, Zamawiający wskazuje, w jakim okresie umowa nie 

będzie wykonywana i od kiedy rozpoczyna się wykonywanie pozostałej części umowy. 

- w przypadku gdy zamknięcie basenu jest wynikiem  awarii lub innej sytuacji niezależnej od 

Zamawiającego, prawo odstąpienia od umowy w zakresie o którym mowa wyżej następuję w 

momencie podjęcia decyzji o zamknięciu basenu  - prawo wykonuje się poprzez natychmiastowe 

złożenie Wykonawcy pisemnego oświadczenia, Wykonawca w tym przypadku otrzymuje 20% 

podstawowej stawki wynagrodzenia.

Wykonanie jednego z uprawnień opisanych powyżej nie wyłącza ani nie ogranicza możliwości 

wykorzystania drugiego z uprawnień. 

1.7 Stosownie do art. 144 ust. 1 in fine ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych, umowa zawarta w wyniku niniejszego postępowania, w razie potrzeb Zamawiającego, 

wynikających z przedłużenia okresu udostępniania Pływalni publiczności, może ulec zmianie. 

Zmiana ta polegać będzie na powierzeniu Wykonawcy czynności wskazanych w preambule nin. 

rozdziału oraz pkt. 1.1 – 1.6 (dodatkowych dyżurów ratowniczych) w okresie obowiązywania 



umowy, w wymiarze nie przekraczającym 20 % łącznej ilości godzin czynności wskazanych w 

rozdziale IV niniejszej specyfikacji. 

Termin wykonania zamówienia: 

Umowa będzie obowiązywać od dnia 01.01.2013 do dnia 31.12.2013r. 

Warunki płatności: 

1. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w polskich złotych bez 

zaliczek. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowo - ilościowy. Stanowi ono iloczyn stawki 

wynagrodzenia ryczałtowego za każdą godzinę (60 minut) dyżuru ratowniczego, której wykonanie 

potwierdzono w zestawieniu, w rozdziale IV niniejszej specyfikacji. 

3. Wynagrodzenie płatne jest co miesiąc z dołu, w wysokości równej iloczynowi stawki wskazanej 

w ust. 1 i ilości godzin, wykazanych w zestawieniu,  w rozdziale IV niniejszej specyfikacji.. 

4. Wynagrodzenie płatne jest na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, w terminie 

do 7 dni od dnia doręczenia faktury. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku 

bankowego Zamawiającego. 

ROZDZIAŁ III 
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI. 

Ust. I. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT. 
1. Oferta musi być sporządzona na formularzu OFERTY, stanowiącym załącznik nr 1 do 
niniejszej dokumentacji przetargowej lub w oparciu o wzór formularza. Stanowić on będzie 
pierwszą stronę oferty. 

2. Do oferty muszą być załączone wszystkie dokumenty aktualne, wymagane odpowiednimi 
postanowieniami ust. III Instrukcji dla Wykonawcy. 

3. Dokumenty, o których mowa w pkt. 2 i wymienione w Rozporządzeniu Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2006r. Nr 87, poz. 605) 
mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność z 
oryginałem przez wykonawcę /osoby podpisujące ofertę/. 

4. Oferta jak i wszystkie załączniki do oferty / w tym kserokopie dokumentów/ muszą być 
podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, których prawo do 
reprezentacji wynika z wpisu do właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej bądź 
udzielonego pełnomocnictwa. 



5. Jeżeli wykonawcą jest spółka cywilna, dokumenty o których w pkt. 1,2 i 3 muszą podpisać 
wszyscy wspólnicy, chyba, że umowa spółki cywilnej wyraźnie powierza prawo do reprezentacji 
tylko niektórym z nich, bądź zostało udzielone pełnomocnictwo. W razie wątpliwości przyjmuje 
się, że uczestnictwo w przetargu i podpisywanie bezwzględnie wszystkich dokumentów, /w tym „za 
zgodność z oryginałem/ jest czynnością przekraczającą zakres zwykłych czynności spółki. 

6. Wykonawcy przedstawią oferty zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 

7. Alternatywy nie będą brane pod uwagę a ich złożenie spowoduje wykluczenie oferenta z 
postępowania. 

8. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. 

9. Oferta musi być napisana na maszynie do pisania, w formie wydruku komputerowego lub 
nieścieralnym atramentem oraz musi być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela 
Wykonawcy /lub przedstawicieli/. 

10. Oferent musi zamieścić ofertę w kopercie, która będzie zaadresowana na adres Zamawiającego, 
podany na wstępie oraz oznaczona napisem: 

„Przetarg nieograniczony na świadczenie usług zapewnienia obsługi ratownika na pływalni w 
Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu w Myślenicach "
oraz powinna posiadać klauzulę: „nie otwierać przed 10.12.2012 r.” 
11. Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta musi być opatrzona nazwą i adresem 
wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia. 

12. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, 
że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed 
terminem składania ofert określonym w specyfikacji. 

13. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane, opieczętowane i 
oznaczone jak w pkt. 10 i 11 a koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami "Zmiana" lub 
"Wycofanie". 

14. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu 
składania ofert. 

Ust. II. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 
1. Do przetargu zostaną zakwalifikowani wykonawcy którzy: 
1/ posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności prac lub czynności, jeżeli 
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; - Wykonawca ma obowiązek 
zapewnić pełnienie dyżurów ratowniczych wyłącznie przez osoby posiadające uprawnienia 
ratownika, nadane przez specjalistyczna organizację ratowniczą zgodnie z przepisami 
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień specjalistycznych organizacji ratowniczych, 



warunków ich wykonywania przez inne organizacje ratownicze oraz rodzaju i wysokości świadczeń 
przysługujących ratownikom górskim i wodnym w związku z udziałem w akcji ratowniczej (Dz. U. 
Nr 193, poz. 1624). 

2/ posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych 
podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania 
zamówienia; 
-Wymagane minimum doświadczenia zawodowego to udokumentowanie przez Wykonawcę prac 
podobnych w charakterze wykonanych przez okres nie krótszy niż jeden rok. 

3/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 
4/ nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 
W celu potwierdzenia spełnienia opisanych wyżej warunków, wykonawca musi załączyć do oferty 
oświadczenia lub dokumenty wymagane w ust. III. Ocena spełnienia w/w warunków dokonana 
zostanie z formułą „ spełnienia -nie spełnienia” w oparciu o oświadczenia lub dokumenty załączone 
do oferty. Z treści przedstawionych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki 
wykonawca spełnia. Niespełnienie chociażby jednego z warunków udziału w przetargu skutkować 
będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i odrzuceniem oferty. 

2. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę jeżeli stwierdzi, że dostarczone przez niego 
informacje istotne dla prowadzonego postępowania są nieprawdziwe. 
3. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy złożą ofertę nie podlegającą 
odrzuceniu. 
4. Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy spośród ofert ważnych i nie odrzuconych, wyłącznie 
na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszej specyfikacji. 
5. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 89 
ustawy Prawo zamówień publicznych. Ważna oferta musi spełniać warunki: 
a/ zachowanie prawidłowej pisemnej formy oferty; 
b/ nie może być dotknięta wadą oświadczeń woli; 
c/ treść oferty nie może być sprzeczna z treścią zamówienia. 

5.1 Oferta musi być sporządzona na piśmie w języku polskim. 
5.2 Oferta musi być złożona w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego jako termin składania 
ofert. 
6. Oferta musi zawierać wszystkie dokumenty wymagane w ust. III. 

Ust. III OBOWIĄZUJĄCE DOKUMENTY /dot. Wykonawcy/: 
1. Opis przedmiotu zamówienia złożone na druku „OFERTA” (zał. nr 1) o zgodności przedmiotu 
oferty z przedmiotem zamówienia. 

2. Pełnomocnictwo – w przypadku podpisywania oferty i pozostałych dokumentów przez 
pełnomocnika. Właściwie sporządzone i podpisane pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty 
/załączyć jeżeli dotyczy/. 

3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji 
działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert /określający pełną nazwę (firmę)/, stan prawny, miejsce rejestracji, dokładny adres 
firmy składającej ofertę, jednocześnie potwierdzający, że profil działania oferenta odpowiada 
profilowi usług objętych przetargiem/. 



4. Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem 
wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy -w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym 
przedmiot niniejszego zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 
odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te dostawy lub usługi zostały 
wykonane należycie; 

5. Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z 
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia niezbędnego do wykonania 
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności zgodny z załącznikiem nr 3 do 
niniejszej specyfikacji – stanowiący potwierdzenie posiadania potencjału kadrowego, wskazanego 
w Ust. II. pkt 1 p.pkt 2/. - jako potwierdzenie kwalifikacji należy załączyć uprawnienia 
zawodowe osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia; 

6. Umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie, np. umowa spółki cywilnej 
lub inne. /załączyć jeżeli dotyczy/. 

7. Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 Ustawy prawo zamówień publicznych oraz 
że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 w/w ustawy - na 
formularzu stanowiącym załącznik nr 2. 

8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą składa odpowiedni 
dokument lub dokumenty zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 
2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz 
form, w jakich te dokumenty mogą być składane/załącznik jeżeli dotyczy/. 

Ponadto do oferty należy załączyć: 

9. Podpisany lub zaparafowany projekt umowy. 

W przypadku podmiotów występujących wspólnie, warunki i odpowiadające im dokumenty 
wymienione w pkt 3,4,5,6 musi spełniać każdy wykonawca. Pozostałe warunki i dokumenty 
wykonawcy ci mogą spełniać i składać łącznie. 
Jeśli oferta podmiotów występujących wspólnie, zostanie wybrana, zamawiający może żądać przed 
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych 
wykonawców. 

Ust. IV. OPIS KRYTERIÓW 
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

-cena za każdą godzinę (60 minut) dyżuru ratowniczego -100 % znaczenia 

Ust. V. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY: 
1. Cena oferty winna być obliczona w następujący sposób: 
1/ Wykonawca poda cenę jednostkową dyżuru ratowniczego. 
2/ Cena oferowana musi uwzględniać wszystkie koszty towarzyszące, związane z realizacją 
zamówienia. 
3/ Ceny muszą być określone przez Wykonawcy z uwzględnieniem ewentualnych upustów, jakie 
Wykonawca oferuje. 



4/ Wykonawca poda cenę netto i brutto jednostki a także wysokość podatku VAT. 
5/ Zamawiający poprawi oczywiste omyłki w tekście oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym 
fakcie Wykonawcę /art. 87 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych/ 

Ust. VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ 
PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ. 
Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a przyszłym wykonawcą odbywać się będą w złotych 
polskich. 

Ust. VII. WYSOKOŚĆ KAR UMOWNYCH Z TYTUŁU NIEWYKONANIA LUB 
NIENALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących wypadkach i stawkach. 
Zamawiający ma prawo do potrącenia kary z zapłaty za wykonaną usługę 
a) za opóźnienie w rozpoczęciu dyżuru ratowniczego oraz za nieobecność podczas godziny dyżuru 
ratowniczego ustalonej w rozkładzie, wskazanym w Umowie § 2 ust. 2, 600 % stawki godzinowej 
wynajmu pływalni w czasie komercyjnym obowiązującej w danym dniu zgodnie z cennikiem 
Zamawiającego; 
b) za stwierdzoną nieobecność ratownika podczas dyżuru na plaży basenowej  600 % 
wynagrodzenia za godzinę dyżuru ratowniczego brutto. 

2/ Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy 
z przyczyn, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wys. 10% 
wynagrodzenia umownego brutto. 

Stronom przysługuje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 
ogólnych, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wartość zastrzeżonych kar umownych. 

Ust. VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT. 
1. Ofertę należy złożyć za potwierdzeniem w 

Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu w Myślenicach 
32-400 Myślenice ,ul. Piłsudskiego 20 

nie później niż 12.12.2012r do godz. 9:00 

2. Wszystkie oferty otrzymane przez zamawiającego po terminie podanym powyżej 
zostaną zwrócone wykonawcom nie otwarte. 

Ust. IX. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SIWZ 
1. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 

2. Zamawiający udzieli wyjaśnień Wykonawcy, jeżeli wniosek wpłynie do niego nie później niż 2 
dni przed upływem terminu składania ofert. 

3. Zamawiający prześle treść wyjaśnień wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację 
istotnych warunków zamówienia bez ujawnienia źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest 
udostępniona na stronie internetowej , zamieszcza na tej stronie. 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert Zamawiający 
może zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia Dokonana w ten sposób 
modyfikację zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano 



specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie 
internetowej zamieszcza na tej stronie. 

5. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią specyfikacji  istotnych 
warunków zamówienia 

6. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w 
ofertach. 

7. W przypadku wskazanym w pkt 6 wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i wykonawcy 
odnośnie wcześniej ustalonego terminu, będą podlegały nowemu terminowi. 

Ust. X. TERMIN, DO KTÓREGO OFERENT BĘDZIE ZWIĄZANY ZŁOŻONĄ  
OFERTĄ. 
Okres związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert. 

Ust. XII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT. 
Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 12.12.2012r. roku o godz. 9:05 w 
siedzibie Zamawiającego w gabinecie Dyrektora. 

Ust. XIII. INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT. 

1. Otwarcia i oceny ofert dokona Komisja Przetargowa, powołana przez Zamawiającego 
zarządzeniem Dyrektora Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu 

2. Otwarcie ofert jest jawne (art. 86 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych). 
3. Przed otwarciem ofert Przewodniczący Komisji Przetargowej poda kwotę przewidzianą przez 
Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia 
4. Po otwarciu ofert przewodniczący komisji poda: nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a 
także informacje dotyczące ceny i warunków płatności zawartych w ofertach. 
5. Koperty oznaczone „WYCOFANIE” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności. 

6. W przypadku gdy wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert na jego wniosek 
Zamawiający prześle mu informacje, o których mowa w pkt.3 

7. Komisja przetargowa dokona w części niejawnej badania, przeglądu i oceny ofert w celu wyboru 
spośród ofert nie odrzuconych, oferty najkorzystniejszej. 

8. W toku dokonywania oceny złożonych ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez 
oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 

9. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki w tekście oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym 
fakcie Wykonawcę /art. 87 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych/. 

10. Ocena ofert odbędzie się komisyjnie. 
10.1 Oceny i sprawdzenia ofert dokonują członkowie Komisji Przetargowej indywidualnie. 

10.2 Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy spośród wykonawców nie wykluczonych z 
postępowania i których oferty nie zostały odrzucone przez Komisję Przetargową. 

10.3 Sposób dokonywania oceny będzie następujący: 



Kryterium cenowe 100% znaczenia określone zostanie wg następującego wzoru: 

LP = (Ca : Cb) x 100 
gdzie: 
LP – liczba punktów 

Ca – cena brutto oferty najtańszej 

Cb – cena brutto oferty ocenianej 

Oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów będzie wybrana jako 
najkorzystniejsza. 
11. Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym 
w ustawie Prawo zamówień publicznych, niniejszej specyfikacji oraz została uznana za 
najkorzystniejszą. 

12. Zamawiający powiadomi o wyniku przetargu zamieszczając ogłoszenie o wyborze oferty w 
miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz przesyłając powyższe zawiadomienie 
wszystkim Wykonawcom. 

13. W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana, Zamawiający 
określi termin i miejsce zawarcia umowy. 

Ust. XIII. PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWNIENI DO 
BEZPOŚREDNIEGO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 
Uprawnioną osobą do bieżącego kontaktowania się z Wykonawcami jest: 

a/ w zakresie procedury zamówień publicznych:  Pani Dominika Cuprjan,  tel: 12/272-31-32

b/ w sprawach technicznych: Pani Dominika Cuprjan,  12/272-31-32 

UST. XIV. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ  
ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI. 

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują w 
formie pisemnej. Za formę pisemną uważana jest również forma faksu lub poczty elektronicznej z 
zastrzeżeniem, że w wypadku poczty elektronicznej otrzymanie informacji musi być potwierdzone 
przez odbiorcę. 

2. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania faksu lub poczty 
elektronicznej. Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania 
otrzymały informację za pomocą faxu lub potwierdziły otrzymanie poczty elektronicznej. 

UST.XV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 
PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE  
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma 
lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w 
wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków 



Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę  organizacji  uprawnionych do 
wnoszenia środków ochrony prawnej
3.  Ochrona  prawna,  w  wyniku  naruszenia  przez  Zamawiającego  przepisów  Ustawy  Prawo 
zamówień  publicznych,  przysługuje  na  zasadach  określonych  w  dziale  VI  Ustawy  z  dnia  29 
stycznia 2004r. ” Prawo zamówień publicznych” – „Środki ochrony prawnej”. ( art. 179-198 )

Ust. XVI. SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH. 
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 

Ust. XVII. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W 
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia wykonawców, 
którzy złożyli oferty, o: 

1)wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, 
którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy 
wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert 
zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 

2)wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i 
prawne; 

3)wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne -jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu 
nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę. 

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o 
których mowa w pkt 1, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej 
siedzibie. 

3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie ze wzorem 
załączonym do niniejszej specyfikacji w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania 
zawiadomienia o wyborze oferty. 

Ust. XIX. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ. 
Integralną część niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowią 
następujące załączniki: 
1. Załącznik nr 1 -formularz ofertowy („OFERTA” ) 
2. Załącznik nr 2 -Oświadczenie Wykonawcy (zgodnie z art. 22) 
3. Załącznik nr 3 -Wykaz osób lub podmiotów biorących udział w realizacji zamówienia 
4. Załącznik nr 4 -Doświadczenie zawodowe 
5. Załącznik nr 5 -Regulamin pływalni Zamawiającego 
6. Załącznik nr 6 -Porządek czynności ratownictwa wodnego na pływalni krytej MOKiS 

Ust. XX. PROJEKT UMOWY 
Jako rozdział IV niniejszej specyfikacji znajduje się projekt umowy do zamówienia publicznego nr 
ZRP 1/2012 Umowa tej treści zostanie podpisana z wybranym w drodze postępowania 
Wykonawcą. 

Specyfikację zatwierdzono:  Myślenice .................. 

(podpis Zatwierdzającego) 



                                                     Załącznik nr 1 
ZRP 1/2012 

OFERTA 

1. Nazwa i siedziba Oferenta 

……………....................................................................................... .........................................

………………………................................................................................................................. 

………………………................................................................................................................. 

………………………................................................................................................................. 

2. Nazwa i siedziba 

Zamawiającego .......................................................................................................................... 

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

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

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

3. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, opublikowanego: 

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

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

4. Oferujemy wykonanie Przedmiotu Zamówienia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia ZRP 1/2012

usługę zapewnienia obsługi ratownika na pływalni w 
Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu w Myślenicach 

4.1. Oferujemy wykonanie zamówienia na kwotę: 

-cena za każdą godzinę pracy ratownika (60 minut) dyżuru ratowniczego : 

NETTO ZŁ ............................... (słownie złotych) ......................................................... 

BRUTTO ZŁ ............................ (słownie złotych) ......................................................... 

PODATEK VAT ZŁ ….............. (słownie złotych) ......................................................... 

5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia ZRP 1/2012 
i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty 



(dokonaliśmy wizji lokalnej). 

7. Oświadczamy, że zamówienie wykonamy w terminie 01.01.2013-31.12.2013 r. 

8. Oświadczamy, że zawarty w dokumentacji przetargowej Projekt umowy został przez nas 
zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na 
wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

9. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty za wykonane prace przelewem w terminie do14 dni od 
daty otrzymania faktury 

10. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, które wykonanie 
powierzy podwykonawcom. 

11. Osobami uprawnionymi do reprezentowania naszego przedsiębiorstwa są: 

…………………........................................................................................................................ 

…………………........................................................................................................................ 

Prawo do reprezentacji wynika 

z: .................................................................................................... 

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

Załącznikami do niniejszej oferty są: 

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

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

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

Data : ...................... PIECZĘĆ I PODPIS OFERENTA : 



Załącznik nr 2 
ZRP 1/2012 

OŚWIADCZENIE 
Nazwa Wykonawcy: 

….............................................................................................................................................. 

Adres Wykonawcy: ……......................................................................................................... 

Nr telefonu: ................................................................................................................... 

Nr faxU: ……....................................................................................................................... 

Przystępując do zamówienia publicznego nr ZRP 1/2012
Przedmiot zamówienia:

 usługę zapewnienia obsługi ratownika na pływalni w 
  Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu 

oświadczam, że przedsiębiorstwo : 
1/ posiada uprawnienia do wykonania działalności opisanej w przedmiocie zamówienia, 
2/ posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia – przedstawia pisemne zobowiązanie innych podmiotów do 
udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia (niepotrzebne 
skreślić) 
3/ znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 
4/ nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

Art. 24 ust. 1 Ustawy - Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je 
nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w 
okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z 
wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony 
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez 
likwidację majątku upadłego; 

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu. 

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 
pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub 
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo 
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 
pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub 
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo 
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo 



popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom 
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także 
za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo -akcyjne, których komplementariusza 
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione 
w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo 
udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego; 

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie 
albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie 
przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 

10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 
22 ust. 1 pkt 1-3. 

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: 
1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania 
lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych 
czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; 
przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 
pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2; 

2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 

3) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów 
potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z 
zastrzeżeniem art. 26 ust. 3, 

data, miejscowość ..................................... 
(pieczęć i podpis/ 

podpisy/ Wykonawcy) 



Załącznik nr 3 
ZRP 1/2012

WYKAZ OSÓB: 
Nazwa 
Wykonawcy:.................................................................................................................... 

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

Adres 
Wykonawcy:.................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 

Nr telefonu:...................................................................................................................... 
Nr teleksu/fax: ................................................................................................................ 

WYKAZ OSÓB I PODMIOTÓW, KTÓRE BĘDĄ WYKONYWAĆ LUB UCZESTNICZYĆ 
W REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

Lp Lp Imię i nazwisko / 
lub nazwa podmiotu/ 

Wykształcenie 
kwalifikacje 
zawodowe

Stanowisko w 
realizacji i 
zakres czynności 

Lata praktyki 
zawodowej 

Nr i rodzaj 
uprawnień 

............................... .................. ..........................................................
data, miejscowość pieczęć i podpis /podpisy/ Wykonawcy 



Załącznik nr 4 
ZRP 1/2012

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 
Nazwa 
Wykonawcy: ..................................................................................................................... 

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

Adres 
Wykonawcy: ..................................................................................................................... 

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

Nr telefonu:..................................................................................................................... 

Nr teleksu/fax:..................................................................................................................... 

WYKAZ USŁUG WYKONANYCH W OKRESIE OSTATNICH PIĘCIU LAT PRZED 
DNIEM WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, A JEŻELI 
OKRES PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI JEST KRÓTSZY, -W TYM OKRESIE, 
ODPOWIADAJĄ SWOIM RODZAJEM I WARTOŚCIĄ USŁUGOM STANOWIĄCYM 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

Rodzaj zamówienia, 
opis, lokalizacja, adres 
inwestora, ew. telefon 

Całkowita wartość 
zamówienia 

Wartość , za którą był 
odpowiedzialny 
wykonawca 

Czas trwania 
zamówienia /określić 
datami/ 

..............................                                          .................... .................................................................. 
data, miejscowość                                                pieczęć i podpis /podpisy/ Wykonawcy 



Załącznik nr 5 
ZRP 1/2012

Regulamin Krytej Pływalni Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu w Myślenicach 
KRegulamin Krytej Pływalni

„AQUARIUS”

1. Kryta Pływalnia „AQUARIUS” jest własnością  Gminy Myślenice. 
2. Głębokości poszczególnych basenów wynoszą:

- Basen sportowy     145 cm do 205 cm.
- Basen rekreacyjny 100 cm do 120 cm.

3. Pływalnia jest czynna od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 7:00 do 22:00.
4. Z pływalni korzystać mogą

Indywidualni  użytkownicy  – dzieci  do  lat  9  mogą  przebywać  na  ternie  Krytej  Pływalni 
wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.

Grupy zorganizowane –  osoby uczące się  pływać lub doskonalące pływanie pod opieką 
instruktora -maksymalnie 15 osób na jedną osobę prowadząca zajęcia odpowiedzialną za swoich 
podopiecznych przez cały czas przebywania na Hali Basenowej: opiekun grupy odpowiedzialny jest 
za swoich podopiecznych przez cały czas przebywania na terenie Krytej Pływalni.
5.  Przed  wejściem  na  teren  Krytej  Pływalni  i  korzystania  z  poszczególnych  urządzeń  należy 
zapoznać  się  z  regulaminem  obiektu  oraz  instrukcjami  użytkowania  sauny  i  wanny  z 
Hydromasażem.
6. Osoby naruszające porządek publiczny  oraz przepisy regulaminu nie stosując się do zaleceń 
ratowników i służb porządkowych mogą być usunięte z terenu obiektu.
7.  Wszystkie  osoby znajdujące  się  na terenie  obiektu  muszą  niezwłocznie  podporządkować się 
komunikatom ogłaszanym przez radiowęzeł.
8.Na terenie obiektu obowiązuje zakaz :

- kąpieli nago (pod prysznicami, na hali basenowej oraz w saunie)
- palenia tytoniu oraz spożywania napojów alkoholowych, 
-wnoszenia  opakowań  szklanych,  ostrych  narzędzi  oraz  innych  niebezpiecznych 

przedmiotów,
- wprowadzania i przebywania zwierząt,
- wstępu osobom, których stan zdrowia wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków 

odurzających, 
-  wstępu  osobom,  których  stan  zdrowia  może  stwarzać  zagrożenie  utonięcia  i  narażać 

zdrowie pozostałych osób korzystających z basenu.
9. Obowiązkiem osoby korzystającej z pływalni jest :

- zmiana obuwia w holu wejściowym obiektu na obuwie zamienne /zalecane klapki/
- pozostawienie okryć wierzchnich w szatni,
- pobranie w kasie zegarka aktywnego do szafki,
- używanie czystego stroju kąpielowego,
-  przebranie  się  w strój  kąpielowy (dla  kobiet  jedno lub  dwu częściowy,  dla  mężczyzn 

kąpielówki przylegające do ciała) pozostawienie odzieży w szafce,
- umycie całego ciała pod natryskiem  oraz odkażenie stóp w brodziku przed wejściem do 

wody (także po skorzystaniu z WC ),
- podporządkowanie się poleceniom ratowników i instruktorów,
-  zachowanie  czystości  i  porządku  na  hali  basenowej,  w pomieszczeniach  sanitarnych i 

innych miejscach pływalni,
- używanie czepka kąpielowego

10. Na terenie Hali Basenowej zabrania się:



- biegania po obejściach, dojściach i spychania do wody innych użytkowników,
- konsumpcji artykułów spożywczych, 
- wrzucania do wody przedmiotów obcych,
- niszczenia wyposażenia i zanieczyszczania wody basenowej,
- używania mydła i środków chemicznych, 
- wnoszenia klapków, ręczników i płaszczy kąpielowych.

11. Zabrania się korzystania z hali basenowej osobom których oznaki zewnętrzne wskazują na :
- choroby skóry: grzybice, brodawice, rumień, róże itp;
- otwarte skaleczenia, - choroby zakaźne, - trudno gojące się rany,
- brak higieny osobistej, - epilepsję,
- częste infekcje dożylne na kończynach,             - trudności w oddychaniu, 
- zaburzenia równowagi,
- spożycie alkoholu lub środków odurzających, - agresywne zachowanie się.

12. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z atrakcji (wanna z hydromasażem 
oraz sauna) ze szczególną ostrożnością lub po skonsultowaniu się z lekarzem. Za skutki zdrowotne 
przebywania na obiekcie Kryta Pływalnia i Dyrekcja MOKiS nie ponosi odpowiedzialności.
13. Wszelkie skaleczenia oraz urazy i nieprawidłowości należy zgłaszać niezwłocznie dyżurnemu 
ratownikowi.
14. Zasady korzystania z Krytej Pływalni przez grupy zorganizowane:

- zajęcia na pływalni odbywają się grupowo według ustalonego wcześniej rozkładu zajęć,
- grupa pływająca na Pływalni Krytej nie może liczyć więcej niż 15 uczestników na jedną 

osobę prowadzącą zajęcia,
- zajęcia na Krytej Pływalni mogą obywać się tylko w obecności instruktorów pływania i 

ratowników,
-  opiekunem  grupy  jest  osoba  przyprowadzająca  grupę  zorganizowaną  na  teren  Krytej 

Pływalni,
-  instruktorem jest  osoba uprawniona do prowadzenia  specjalistycznych  zajęć  z  zakresu 

nauki pływania,
- wszyscy uczestnicy grupy wchodzą na pływalnię jednocześnie,
-  opiekun  grupy  bierze  odpowiedzialność  za  swoich  podopiecznych  przez  cały  czas 

przebywania na terenie Krytej Pływalni. Zobowiązany jest wejść na teren szatni i przebieralni oraz 
na nieckę basenową razem z grupą przygotowany do zajęć,

- opiekun grupy odpowiedzialny jest również za właściwe zachowanie się grupy w innych 
pomieszczeniach  pływalni  (WC,  bufet,  szatnia,  przebieralnia,  hol  wejściowy,  hol  kasowy)  oraz 
przed wejściem do budynku pływalni,

- instruktor prowadzący zajęcia zobowiązany jest przybyć na 5 -10 min. przed rozpoczęciem 
zajęć w celu przygotowania się do zajęć i przejęcie grupy od opiekuna,

- prowadzący ma obowiązek sprawdzić stan liczbowy pływających przed i po zajęciach, 
  - instruktor - po wejściu na halę basenową zobowiązany jest skontaktować się z ratownikiem 
w celu ustaleniu zasad kąpieli,

-  prowadzący  zajęcia  –  instruktor  odpowiedzialny  jest  za  bezpieczeństwo  grupy 
przebywające na Hali Basenowej;

-  sprzęt  pływacki  i  ratowniczy używany podczas  zajęć  należy  złożyć  w wyznaczonych 
miejscach.
15. Za bezpieczeństwo klientów korzystających z basenu odpowiadają ratownicy.
16.  W czasie  zawodów lub innych  imprez  sportowo –  rekreacyjnych organizator  wynajmujący 
basen odpowiada i zapewnia bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom.
17. Osoby uprawnione do korzystania z basenów nie mogą przenieść tego na osoby trzecie.
18. Ratownicy pełniący dyżur na basenie sprawują ogólny nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu 
Krytej Pływalni. Wszystkie osoby korzystające z basenów zobowiązane są do podporządkowania 
się jego nakazom.
19.  Odpłatności  za  usługi  Krytej  Pływalni  „AQURAIUS”  pobierana  jest  z  zgodnie  z 



obowiązującym cennikiem.
20. Odpłatność za pierwszy cykl - 60 min. pobytu pobierana jest z góry i nie  podlega zwrotowi.
21. Rozliczenie pobytu na basenie odbywa się po przejściu przez bramkę przy kasie z doliczeniem 
dodatkowego czasu pobytu (ponad 60 min) w rozliczeniu minutowym.
22. Faktury za usługi Krytej Pływalni można otrzymać w Kasie za uprzednim okazaniem paragonu 
fiskalnego najpóźniej do 7 dni od daty zakupu usługi.
23. Za zniszczenie lub zgubienie wyposażenia Krytej Pływalni obowiązuje odpłatność w wysokości 
100% wartości szkody.
24. Dyrekcja MOKiS nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie na terenie obiektu przedmiotów 
wartościowych.
25. Za zgubienie paska z elektronicznym czytnikiem użytkownik obowiązany jest zapłacić opłatę 
karną w wysokości -50 zł.
26. Za zgubienie żetonu do szatni użytkownik obowiązany jest zapłacić opłatę karną w wysokości 
-20 zł.
27. Dyrekcja MOKiS nie odpowiada za wypadki spowodowane nie przestrzeganiem Regulaminu 
Krytej Pływalni
28. Skargi i wnioski można zgłaszać w biurze Krytej Pływalni w godz. 8:00 – 16:00 lub siedzibie  
MOKiS w Myślenicach przy ul. Piłsudskiego nr 20.



Załącznik nr 6 
ZRP 1/2012

PORZĄDEK CZYNNOŚCI RATOWNICTWA WODNEGO NA PŁYWALNI KRYTEJ 
MYŚLENICKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU 

I. PODSTAWOWYM I ZADANIAMI RATOWNICTWA WODNEGO SĄ: 
1) zapewnienie porządku i bezpieczeństwa osobom przebywającym w niecce basenowej i na plaży 
basenowej; 
2) stała obecność dwóch ratowników na plaży basenowej oraz stała obserwacja plaży i niecki 
basenowej; 
3) nadzorowanie przestrzegania regulaminu pływalni oraz innych przepisów porządkowych przez 
osoby korzystające z pływalni; 
4) nadzór nad ruchem osób w obrębie niecki i plaży basenowej oraz natrysków; 
5) kontrolowanie warunków kąpieli i odnotowywanie tych warunków w dzienniku dyżurów; 
6) bieżące prowadzenie dziennika służby ratowniczej; 
7) obsługa sprzętu basenowego; 
8) obsługa punktu medycznego i utrzymywanie w nim porządku,  zgłaszanie braków w apteczce i 
niezwłoczne ich zamawianie u Kierownika krytej pływalni.
9) obserwacja i obsługa sauny - sprawdzanie bezpieczeństwa osób tam przebywających.

II. ZADANIA RATOWNICTWA WODNEGO WYKONYWANE SĄ POPRZEZ:

1) stałe obserwowanie powierzonego obszaru hali basenowej i natychmiastowe reagowanie na 
każdy sygnał wzywania pomocy oraz podejmowanie akcji ratowniczej;

2) udzielanie pierwszej pomocy oraz podejmowanie akcji ratowniczej;

3) reagowanie na wszelkie wypadki naruszania regulaminu obowiązującego na hali basenowej;

4) oczyszczenie powierzchni i dna obszaru przeznaczonego do kąpieli z wszelkich przedmiotów 
mogących spowodować skaleczenie lub inny nieszczęśliwy wypadek oraz innych nieczystości;

5) przybywanie punktualnie o wyznaczonym czasie na miejsce pracy i nie opuszczanie go przed 
upływem ustalonego czasu pracy bez uzasadnionej przyczyny;

6) pełnienie dyżuru na wyznaczonym stanowisku – opuszczenie stanowiska pracy przed 
przybyciem zmiennika jest surowo zabronione;

7) przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa oraz przepisów przeciwpożarowych;

8) dbanie o czystość i porządek wokół miejsca pełnienia czynności oraz w pomieszczeniach 
ratowników i punkcie medycznym;

9) należyte zabezpieczenie, po zakończeniu czynności, narzędzi, urządzeń i pomieszczeń pracy;

10) niezwłoczne powiadomienie kierownika obiektu lub Dyrektora MOKiS o zaistniałych 
wypadkach, usterkach technicznych i innych ważnych okolicznościach mogących mieć wpływ na 
bezpieczeństwo osób przebywających na obiekcie;

11)sterowanie oświetleniem w obrębie hali basenowej i dostosowanie go do potrzeb użytkowników 
oraz wyłączanie zbędnego oświetlenia w razie zmiany warunków naturalnych, przerw w zajęciach i 
ograniczonego wykorzystania obiektu;

12) obsługiwanie aparatury nagłaśniającej, znajdującej się w pomieszczeniu ratowników,

13) przygotowywanie hali basenowej na zawody poprzez rozłożenie odpowiednich lin torowych 
oraz chorągiewek. 

III. OSOBY WYKONUJĄCE CZYNNOŚCI RATOWNICTWA WODNEGO MAJĄ 



OBOWIĄZEK:

1) kontrolować przed rozpoczęciem pracy stan urządzeń oraz sprzętu, które zapewniają 
bezpieczeństwo osób kąpiących się, stref dla umiejących i nie umiejących pływać;

2) współpracy z kierownikiem obiektu i stosowania się do jego poleceń w sytuacjach zagrożeń;

3) pomagania w pracy w miarę swoich możliwości i umiejętności, ratownikom niższego stopnia;

4) zgłaszania wszelkich nieprawidłowości w celu poprawy organizacji pracy oraz bezpieczeństwa;

5) dbać należycie o powierzony sprzęt do nauki pływania oraz wyposażenie obiektu,

6) wykorzystywać powierzony sprzęt zgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcją obsługi;

7) nosić strój ratowniczy zatwierdzony przez Dyrektora;

8) na bieżąco prowadzić dziennik dyżurów i dziennik służby ratowniczej;

9) poddawać się kontroli poziomu alkoholu w organizmie przy pomocy aparatu typu ALKO MAT 
przed rozpoczęciem czynności, a w trakcie ich wykonywania – na każde wezwanie Kierownika 
oraz Dyrektora MOKiS

10) rzetelnie i efektywnie wykonywać powierzone czynności;

11) przestrzeganie ustalonych godzin dyżurów w tj. przybywać punktualnie o wyznaczonym czasie 
na miejsce dyżuru i nie opuszczać tego miejsca przed upływem ustalonego czasu dyżuru bez 
uzasadnionej przyczyny i wiedzy przełożonego;

12) stale podnosić swoje kwalifikacje zawodowe oraz doskonalić umiejętności pracy;

13) terminowo odbywać właściwe badania lekarskie;

14) aktualizować w wymaganych terminach uprawnienia niezbędne do wykonywania zawodu 
ratownika;

15) zachować w tajemnicy informacje techniczne, technologiczne, handlowe i organizacyjne na 
temat które podjął w związku z wykonywaniem czynności;

16) przestrzegać zasad współżycia społecznego;

17) prezentować godny i właściwy stosunek do klientów, przełożonych i obsługi krytej pływalni w 
Myślenicach, w szczególności poprzez bardzo kulturalne traktowanie klientów i odnoszenie się do 
nich z szacunkiem;

18) wykorzystywać pomieszczenia ( w szczególności punkt medyczny) wyłącznie do celów 
służbowych;

19) udzielania pomocy w organizacji zajęć grupowych i współpracy z prowadzącymi te zajęcia;

20) obsługi sprzętu basenowego ( liny, drabinki, pozostały sprzęt sportowy, dydaktyczny i 
rehabilitacyjny);

21) regularnie myć linie brzegową w basenie sportowym i rekreacyjnym;



ROZDZIAŁ IV
PROJKT UMOWY NR ZRP 1/2012

zawarta w dniu................na podstawie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego nr ZRP 1/2012 pomiędzy

                          

Myślenickim Ośrodkiem Kultury i Sportu,

32 - 400  Myślenice, ul. J. Piłsudskiego 20

NIP 681-13-53-451
reprezentowaną przez Dyrektora Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu, mgr Małgorzatę 
Anitę Werner
zwaną dalej „Zamawiającym”

a  
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

zwanym/zwaną dalej  „Wykonawcą”

§ 1.
1. W ramach  niniejszej  umowy  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonywania  czynności 

obsługi ratownika na krytej pływalni w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu w Myślenicach 
ul. Ogrodowa 19 (zwanej dalej „Pływalnią”), w szczególności do :

1) pełnienia dyżurów ratowniczych w godzinach otwarcia Pływalni
2) stałej obserwacji niecki basenowej.

Na  podstawie  niniejszej  umowy  Wykonawca  przejmuje  pełną  odpowiedzialność  za 
bezpieczeństwo  osób,  korzystających  z  Pływalni,  w  szczególności  zobowiązuje  się  do 
naprawienia wszelkich szkód poniesionych przez te osoby w związku z korzystaniem z Pływalni, 
w okresie  pełnienia  dyżurów ratowniczych,  z  wyjątkiem szkód,  które nastąpiły wskutek siły 
wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą Wykonawca nie 
ponosi odpowiedzialności.

2. Czynności wskazane w ust. 1 winny być wykonywanie zgodnie z :
a) właściwymi  przepisami  prawa,  w  szczególności  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Rady 

Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób 
przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne 
(Dz. U. Nr 57, poz. 358);

b)  ustalonym  przez  Zamawiającego  regulaminem  pływalni  załączonym  do  niniejszej 
umowy; oraz 

c) porządkiem czynności  ratownictwa  wodnego,  stanowiącym załącznik   do  niniejszej 
umowy.

          
3.  Miejscem pracy ratownika jest plaża basenowa. Dyżury są pełnione po dwóch ratowników. 

Podczas dyżurów ratowniczych Wykonawca obowiązany jest przebywać w bezpośrednim 
otoczeniu niecki basenowej,  na plaży basenowej, w sposób umożliwiający bezpośrednią 
obserwację  całej  powierzchni  wody  i  niezwłoczną  interwencję.  Niedozwolone  jest 



przebywanie w pomieszczeniach innych niż mieszczące nieckę basenową lub na widowni.

4. Czynności wskazane w ust. 1 wykonywane są w wymiarze godzin :
I zmiana 6:50- 14:30
II zmiana 14:20-22:00 
w sumie dziennie 15 h 20 min x 2 ratowników x stawka brutto x ilość dni

STYCZEŃ
30 dni x 2 ratowników x 15 godzin i 20 minut  =  920 h 
LUTY
28 dni x 2 ratowników x 15 godzin i 20 minut  = 858 h 40 min 

MARZEC
29 dni x 2 ratowników x 15 godzin i 20 minut  = 889 h 20min

KWIECIEN
29 dni x 2 ratowników x 15 godzin i 20 minut =  889 h 20 min 

MAJ
29 dni x 2 ratowników x 15 godzin i 20 minut = 889 h 20 min 

CZERWIEC
30 dni x 2 ratowników x 15 godzin i 20 minut  = 920 h  
LIPIEC
31 dni x 2 ratowników x 15 godzin i 20 minut  =  950 h 40 min 

SIERPIEŃ  (przestój 6 dni)
24 dni x 2 ratowników x 15 godzin i 20 minut  = 736 h  

WRZESIEŃ ( przestój 8 dni)
22 dni x 2 ratowników x 15 godzin i 20 minut  = 674 h  40 min 

PAŹDZIERNIK
31 dni x 2 ratowników x 15 godzin i 20 minut  = 950 h 40 min. 

LISTOPAD
28 dni x 2 ratowników x 15 godzin i 20 minut  = 858h 40 min. 

GRUDZIEŃ
27dni x 2 ratowników x 15 godzin i 20 minut  = 828 h 

- czyli ogółem 10 365 h  i 20 min. w okresie obowiązywania umowy 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo częściowego odstąpienia od umowy :

1) w zakresie nie przekraczającym 30 % ilości godzin w każdym miesiącu jej wykonywania 
– prawo to wykonuje się poprzez złożenie Wykonawcy pisemnego oświadczenia najpóźniej do 20. 
dnia danego miesiąca. W przypadku gdy zamknięcie basenu jest wynikiem  awarii lub innej sytuacji 
niezależnej od Zamawiającego, prawo odstąpienia od umowy w zakresie o którym mowa wyżej 
następuję w momencie podjęcia decyzji o zamknięciu basenu - prawo wykonuje się poprzez 
natychmiastowe złożenie Wykonawcy pisemnego oświadczenia;



2) w zakresie nie przekraczającym 30 % ilości godzin w całym okresie obowiązywania 
umowy

– w razie zamknięcia pływalni dla publiczności; prawo to wykonuje się poprzez złożenie

Wykonawcy pisemnego oświadczenia najpóźniej do 20. dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc
zamknięcia pływalni. W razie wykonania tego prawa, Zamawiający wskazuje, w jakim okresie
umowa nie będzie wykonywana i od kiedy rozpoczyna się wykonywanie pozostałej części
umowy. W przypadku gdy zamknięcie basenu jest wynikiem  awarii lub innej sytuacji niezależnej 
od Zamawiającego, prawo odstąpienia od umowy w zakresie o którym mowa wyżej następuję w 
momencie podjęcia decyzji o zamknięciu basenu - prawo wykonuje się poprzez natychmiastowe 
złożenie Wykonawcy pisemnego oświadczenia;
-  w przypadku gdy zamknięcie  basenu jest  wynikiem  awarii  lub innej  sytuacji  niezależnej  od 
Zamawiającego,  prawo odstąpienia  od  umowy w zakresie  o  którym mowa  wyżej  następuję  w 
momencie podjęcia decyzji o zamknięciu basenu  - prawo wykonuje się poprzez natychmiastowe 
złożenie  Wykonawcy  pisemnego  oświadczenia,  Wykonawca  w  tym  przypadku  otrzymuje  20% 
podstawowej stawki wynagrodzenia.
Wykonanie jednego z uprawnień opisanych powyżej  nie  wyłącza ani  nie  ogranicza możliwości 
wykorzystania drugiego z uprawnień. 

    Wykonanie jednego z uprawnień opisanych powyżej nie wyłącza ani nie ogranicza możliwości  
wykorzystania drugiego z uprawnień.

§ 2.
1. Wykonawca ma obowiązek zapewnić pełnienie dyżurów ratowniczych wyłącznie przez 

osoby  posiadające  uprawnienia  ratownika.  Ratownicy  winni  posiadać  ubezpieczenie 
OC i NW. Najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem dyżuru ratowniczego Wykonawca 
obowiązany  jest  dostarczyć  Zamawiającemu  kopię  dokumentu,  poświadczającego 
posiadanie  uprawnień  ratownika  i  ubezpieczenia  przez  daną  osobę,  oraz  okazać  na 
żądanie oryginały tych dokumentów.

2. Wykonawca obowiązany jest opracować rozkład dyżurów ratowniczych w godzinach
pracy  Pływalni,  obejmujący  każdy  kolejny  miesiąc  kalendarzowy.  W terminach,  w 
których  Zamawiający  zapewnia  dyżur  ratownika,  który  jest  pracownikiem 
Myślenickiego  Ośrodka  Kultury  i  Sportu  Wykonawca  zapewnia  dyżur  jednego 
ratownika i w rozkładzie dyżurów uwzględni ten fakt. Na siedem dni roboczych przed 
końcem miesiąca Wykonawca obowiązany jest przedstawić Zamawiającego w formie 
dokumentu, rozkład dyżurów na najbliższy miesiąc kalendarzowy.

3. Upoważniony  przedstawiciel  Zamawiającego  nadzorujący  wykonanie  umowy 
kontroluje ilość rzeczywiście wykonanych godzin dyżurów ratowniczych. W tym celu 
sporządza pisemne zestawienie obejmujące poszczególny miesiąc pracy Pływalni,  w 
przypadku  przekroczeń  odnotowując  imię  i  nazwisko  osoby  dyżurującej  oraz 
ewentualne uwagi, w tym opóźnienia czy nieobecności. Zestawienie sporządza się w 
dwóch egzemplarzach, z których jeden doręcza się Wykonawcy.

4. Zamawiający zapewnia osobom, pełniącym dyżury ratownicze  prawo do korzystania z 
wyznaczonej toalety. W pozostałym zakresie zapewnienie bezpiecznych i higienicznych 
warunków pracy osób dyżurujących obciąża Wykonawcę. 

§ 3.

1. Z zastrzeżeniem § 5 Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 15,00 zł 
(słownie:  piętnaście   brutto  za  każdą  godzinę  (60  minut)  dyżuru  ratowniczego,  której 
wykonanie potwierdzono w zestawieniu, wskazanym w § 2 ust. 3.



2. Wynagrodzenie  płatne  jest  co  miesiąc  z  dołu,  w  wysokości  równej  iloczynowi  stawki 
wskazanej  w  ust.  1  i  ilości  wykonanych  godzin  dyżurów  ratowniczych,  wykazanej  w 
zestawieniach, o jakich mowa w § 2 ust. 3.

3. Wynagrodzenie płatne jest na podstawie  faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, w 
terminie do 14 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej  faktury. Za dzień zapłaty 
uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

4.  W przypadku  wystąpienia  sytuacji  z  §  4  podpunkt  a)  lub  b)  Zamawiający  pomniejszy 
Wynagrodzenie należne Wykonawcy, potrącając kare umowną z  faktury wystawionej w 
danym okresie rozliczeniowym.   

§ 4
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących wypadkach i stawkach:

a) za opóźnienie w rozpoczęciu dyżuru ratowniczego oraz za nieobecność podczas godziny 
dyżuru ratowniczego ustalonej w rozkładzie, wskazanym w § 2 ust. 2,  600 % stawki 
godzinowej  wynajmu pływalni  w  czasie  komercyjnym obowiązującej  w  danym dniu 
zgodnie z aktualnym cennikiem Zamawiającego;

b) za stwierdzoną nieobecność ratownika podczas dyżuru na plaży basenowej  600 % stawki 
godzinowej pracy ratownika.

§ 5

1. Niniejsza umowa obowiązuje od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.
2. Każda ze  Stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z  zachowaniem miesięcznego okresu 

wypowiedzenia na koniec miesiąca kalendarzowego.
3.  W  przypadku  niedopełnienia  obowiązków  z  paragrafu  2  i  paragrafu  5  pod  pkt  a)  i  b)  

Zamawiającemu przysługuje prawo natychmiastowego wypowiedzenia umowy. 

§ 6
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Zmiany umowy są dopuszczalne jedynie  w zakresie  określonym w art.  144 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. W razie potrzeb Zamawiającego, wynikających z przedłużenia okresu 
udostępniania Pływalni publiczności, dopuszcza się zmianę umowy, polegająca na powierzeniu 
Wykonawcy  dodatkowych  dyżurów  ratowniczych  w  okresie  obowiązywania  umowy,  w 
wymiarze nie przekraczającym 20 % ilości godzin wskazanej w § 1 ust. 4.

3. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający : Wykonawca : 
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