
 

 

                                                    Umowa  nr……………….. 

 zawarta w dniu……………………………… w ……………………….  pomiędzy: 

 

Gminą Gierałtowice 

Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Gierałtowicach 

z siedzibą: 44-186 Gierałtowice 

ul. Powstańców Śl. 41, 

NIP: 969-160-69-09 

reprezentowanym przez 

Urszulę Cieślik – Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach 

zwanym w dalszej części Zamawiającym 

 

a 

 

…………………………………………. 

…………………………………………… 

………………………………………., zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez  

………………………………………………………………………….. 

 

 
W związku z wyborem oferty Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie  

art. 138o ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) pn. „Udostępnienie krytej 

pływalni i pomieszczeń towarzyszących na potrzeby prowadzenia zajęć nauki i doskonalenia pływania  

na lekcjach w-f dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach.”, Strony zawierają 

umowę o następującej treści:  

 

§ 1 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje  korzystanie z obiektu krytej pływalni w celu prowadzenia 

zajęć edukacyjno-sportowych dla grup szkolnych w ramach godzin wychowania fizycznego przez 

uczniów ZSP w Gierałtowicach- zgodnie z godzinami określonymi w przygotowanym 

harmonogramie zajęć lekcyjnych wraz z możliwością korzystania z części rekreacyjnej basenu .  

2.  W ramach korzystania z obiektu, pływalnia udostępni niecki: basenu pływackiego o 

minimalnych wymiarach 25 x 12,5 m i głębokości min. 1,2 m,  basenu rekreacyjnego do nauki 

podstaw pływania o minimalnych wymiarach 12,5 m x 6 m i głębokości maksymalnej do 1,2 m,  

zaplecze wraz z szatnią zawierającą minimum 160 szafek ubraniowych oraz natryskami osobno 

damskimi i męskimi.  Pływalnia zobowiązana jest do zapewnienia w okresie prowadzenia zajęć, 

obsługi ratowniczej zgodnie z odrębnymi przepisami (Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o 

bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych Dz.U. z 2018 r. poz. 1482). 



 Obiekt powinien być dostosowany do korzystania przez osoby z niepełnosprawnością ruchową 

(odpowiednie podjazdy, winda, wózek inwalidzki odciekowy).  

 

§ 2 

 

 

1. W szczególności do obowiązków Wykonawcy należeć będzie: 

a) odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób przebywających w wodzie zgodnie z odrębnymi 

przepisami (Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na 

obszarach wodnych Dz.U. z 2018 r. poz. 1482) oraz stan techniczny obiektu i urządzeń na 

obiekcie. 

b) w ramach korzystania z obiektu, Wykonawca udostępni niecki basenu pływackiego o 

minimalnych wymiarach 12,5 m x 6 m  i rekreacyjnego o minimalnych wymiarach 12,5 m x 

6 m   do prowadzenia zajęć wraz z zapleczem, szatnią i natryskami 

c) w ramach korzystania z obiektu udostępniona będzie również część rekreacyjna basenu. 

 

2. W szczególności do obowiązków Zamawiającego należeć będzie  

 

a) Zamawiający zobowiązuje się do korzystania z udostępnionej Pływalni (basenu wraz z 

szatniami basenowymi, urządzeniami sanitarnymi i części rekreacyjnej)  zgodnie z ustalonym w 

umowie celu i na podstawie aktualnego regulaminu Pływalni Wykonawcy, bez możliwości 

przeniesienia praw z niniejszej umowy na osoby trzecie. 

 

b) Zamawiający będzie korzystał z pływalni Wykonawcy w dniach i godzinach określonych 

w Harmonogramie zajęć lekcyjnych na pływalni, stanowiącym załącznik nr 1  do niniejszej 

umowy. Harmonogram może ulec zmianie za zgodą stron umowy. 

 

c)  Zajęcia na Pływalni Wykonawcy odbywają się wyłącznie pod kierunkiem osoby 

uprawnionej, wyznaczonej przez Zamawiającego i w obecności dyżurnego ratownika Pływalni. 

 

§ 3 

1.Za udostępnienie przedmiotu zamówienia opisanego w par. 1 Zamawiający   zapłaci Wykonawcy  

wynagrodzenie ryczałtowe, ustalone na podstawie złożonej oferty przez Wykonawcę   . 

2.Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wyraża się kwotą netto:……………………………….zł 

(słownie:……………………………………………………………………) + …% podatku VAT, tj 

brutto: …………………………………………………………………… zł 

(słownie:………………………………………………………………………………………………) 

2.Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane będzie okresowo płatne w częściach co tydzień, za każdy 

tydzień kalendarzowy obowiązywania umowy. 

3.Faktury częściowe VAT będą wystawiana przez Wykonawcę po każdym tygodniu wykonania 

usługi, zgodnie z ustalonym harmonogramem. 



 

4.Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty faktury w terminie do 30 dni od daty otrzymania 

faktury, na podane na fakturze konto bankowe Wykonawcy 

5.Wykonawca oświadcza, że jest właścicielem rachunku bankowego nr 

………………………………………………………………………………………………………… 

6. Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

7.W razie zwłoki w uiszczaniu należności Pływalni przysługuje prawo naliczenia odsetek na 

podstawie obowiązujących przepisów. 

§ 5 

1. Pływalnia odpowiada za bezpieczeństwo osób przebywających w wodzie zgodnie z odrębnymi 

przepisami (Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na 

obszarach wodnych Dz.U. z 2018 r. poz. 1482) oraz stan techniczny obiektu i urządzeń na obiekcie. 

2. W ramach korzystania z obiektów, Pływalnia udostępni niecki basenu pływackiego  

i rekreacyjnego na Pływalni do prowadzenia zajęć wraz z zapleczem, szatnią, natryskami oraz 

częścią rekreacyjną Pływalni.  

3. Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczestników zajęć 

w szatniach i innych pomieszczeniach w trakcie zajęć, jak również po ich zakończeniu. 

§ 6 

1. Organizacja zajęć w budynku Pływalni odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa. Zamawiający jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania instrukcji i regulaminów 

obowiązujących na obiekcie, a na Pływalni do poleceń dyżurnego ratownika. 

2. Odpowiedzialność za organizację zajęć, porządek zajęć, przebieg zajęć, stan zdrowia 

uczestników oraz ich bezpieczeństwo - z wyłączeniem § 5 ust. 1, ponosi Zamawiający 

3. Pracownik Pływalni może sprawdzić stan pomieszczeń przed rozpoczęciem i po zakończeniu 

zajęć. W przypadku stwierdzenia szkody pracownik Pływalni sporządza w obecności osoby 

odpowiedzialnej za zajęcia notatkę służbową, opisującą rodzaj szkody. 

4. Za zniszczenia obiektu, sprzętu, pomieszczeń lub wyposażenia obiektu w trakcie prowadzonych 

zajęć odpowiada Zamawiający ponosząc koszty naprawy lub odkupienia. 

§ 7 

Odwołanie zajęć zaplanowanych na obiekcie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy może 

nastąpić w formie pisemnej z wyprzedzeniem 2 tygodniowym. W tym wypadku wynagrodzenie 

Wykonawcy ulega odpowiedniemu zmniejszeniu. 

§ 8 

Umowa obowiązuje od dnia 28.01.2020 r. do dnia 18.06.2020 r. 

§ 9 

Strony zastrzegają sobie prawo rozwiązania niniejszej umowy z 2 tygodniowym okresem 

wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 



§ 10 

1. Zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej. 

2. Sprawy sporne mogące wynikać na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą 

przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby zamawiającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 

powszechnie obowiązujące,  w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 11 

Umowa zostaje sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron 

 

Załączniki do umowy: 

1. Oferta wykonawcy 

2. Harmonogram zajęć na pływalni 

3. Załącznik RODO 

 

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz  uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych jest:  

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Gierałtowicach z siedzibą w Gierałtowicach przy ul. 

Powstańców Śl. 41 e-mail: zsp.gieraltowice@gmail.com 

 w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować z 

Inspektorem Ochrony Danych, dostępnym pod adresem e-mail: biuro@protecton.pl Maciej 

Korzuch  

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Udostępnienie krytej 

pływalni i pomieszczeń towarzyszących na potrzeby prowadzenia zajęć nauki i doskonalenia pływania  

na lekcjach w-f dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach 

 prowadzonym w trybie art.138 o) ustawy Pzp;  

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późń. zm.), dalej 

„ustawa Pzp”;  

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 

umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;  

 Po spełnieniu celu, dla którego dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie 

w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na 

podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 

jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 

archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczegółowe stanowią inaczej; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z 

udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 

określonych danych wynikających z ustawy Pzp;  

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;  

 posiada Pani/Pan:  

1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;  

2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/pana danych osobowych; ** 

3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 

RODO;*** 

4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO;   

 nie przysługuje Pani/Panu:  

1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  

2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  

mailto:biuro@protecton.pl


3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO. 

 

 

**Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyników 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie 

niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 

 

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony 

praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 

Europejskiej lub państwa członkowskiego 

 

wykonawca/podwykonawca/podmiot na zasoby którego powołuje się wykonawca składa 

oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 

art. 14 RODO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


