Załącznik nr 4 do SIWZ
UMOWA NR ............./2019
zawarta w dniu ……. 2019 roku w Skierniewicach pomiędzy Pływalnia Miejska „Nawa”
Sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach przy ul. B. Prusa 6A ,
zwana w dalszej treści umowy Zamawiającym
reprezentowaną przez :
Tomasza Przybysza - Prezesa Zarządu
a
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
reprezentowanym przez:
………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………….
zwanym w treści umowy Wykonawcą
o treści następującej :
§1
Zamawiający przekazuje, a Wykonawca ……………………. przejmuje do realizacji
obowiązki związane z zapewnieniem w sezonie letnim tj. od 22.06.2019 r. do 01.09.2019 r.
bezpieczeństwa na zbiorniku wodnym „Zalew Zadębie”, poprzez :
1. Realizacji dodatkowych patroli w związku z organizacją przez Pływalnia „NAWA” imprez
plenerowych ( 24 czerwca – „Zalewaya”, 22 lipca „Biesiada Skierniewicka” ) w postaci
dyżuru ratowników mających do swej dyspozycji łódź motorową z oświetleniem
umożliwiającym prowadzenie akcji ratowniczej po zapadnięciu zmroku, dodatkowe dyżury
będą realizowane od godziny 18.00 do 24.00 w dni organizacji powyższych imprez nawet
w przypadku zmiany ich terminu przez Pływalnia „NAWA” .
2. Zapewnienia bezpieczeństwa osób korzystających z wypożyczalni sprzętu pływającego
w dniach i godzinach objętych umową.
3. Realizacji obowiązków związane z zapewnieniem bezpieczeństwa osób pływających
i kąpiących się, uprawiających sporty wodne, korzystających z kąpieliska strzeżonego przy ul.
Konwaliowej, zjeżdżalni i wypożyczalni sprzętu pływającego w terminie od 22 czerwca
2019 roku do 1 września 2019 roku.
4. Obowiązki ujęte w ustępie 1, 2 i 3 będą realizowane zgodnie z przepisami ustawy
z dn. 18.08.2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych /Dz. U.
poz. 1240 z 2011/,a także:
a) Ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym / Dz. U.
z 2013 r. poz. 757 z późn. Zm./,
b) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 23.01.2012r. w sprawie
minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą
kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego /Dz. U. poz. 108 z 2012r/
c) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 27.02.2012r.
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. poz.261 z 2012/,
d) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 06.03.2012r.
w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczenia obszarów wodnych oraz wzorów znaków
zakazu, nakazu, znaków informacyjnych i flag /Dz. U. poz. 286 z 2012/,
§2
Realizując przedmiot umowy Wykonawca zobowiązuje się:
1. zapewnić stałą kontrolę przez ratowników lustra wody na wyznaczonym kąpielisku
w liczbie ratowników dla kąpielisk śródlądowych, określonych odrębnymi przepisami,

2. zapewnić wodne patrole służb ratowniczych na zbiorniku wodnym „Zalew Zadębie ”,
3. oznaczyć wyraźnie granice kąpielisk, w tym strefy dla umiejących i nie umiejących pływać,
4. zapewnić stałą kontrolę przez ratownika wodnego niecek hamowni zjeżdżalni
5. wyposażyć służby ratownicze w sprzęt ratunkowy i pomocniczy,
6. udostępniać przekazywaną przez Pływalnie „NAWA” informację o dopuszczalności lub
zakazie kąpieli,

7. zapewnić prawidłowe oznakowanie obszaru wodnego kąpieliska, oraz wskazać miejsca
rozmieszczenia oznakowania na pozostałym obszarze wodnym,

8. utrzymywać w należytym stanie technicznym i dozorować przekazany protokołem sprzęt
ratowniczy wykorzystywany na kąpielisku strzeżonym,

9. zatrudnić ratowników posiadających uprawnienia ratownika wodnego, określone
odrębnymi przepisami.

§3
1. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób przez siebie wskazanych z których
pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób którym wykonanie zobowiązania
powierza, jak za własne działanie lub zaniechanie oraz kulturę obsługi kąpiących.
2. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność odszkodowawczą względem osób trzecich
za szkody majątkowe i niemajątkowe powstałe w związku z realizacją przedmiotu umowy
z wyłączeniem szkód powstałych w wyniku niewywiązania się przez Zamawiającego
z zobowiązań zawartych w §4.

§4
Zamawiający zobowiązuje się :

1. wskazać Wykonawcy miejsca do wyznaczenia granic kąpieliska zgodnie z Uchwałą Rady
Miasta,

2. przekazać Wykonawcy obowiązujący regulamin obiektu (Zalewu Zadębie), zjeżdżalni,
wypożyczalni sprzętu pływającego, kąpieliska, tablice do zamieszczenia informacji

o temperaturze wody, powietrza, szybkości wiatru, wysokości fali, oraz znaki do
prawidłowego oznaczenia obszaru wodnego kąpieliska,

3. utrzymywać w należytym stanie technicznym istniejące pomosty, zjeżdżalnie i urządzenia
sanitarne przy kąpielisku, oraz sprzęt rekreacyjny pływający.

4. ustawić na wyznaczonym kąpielisku maszt wyposażone w komplet flag informacyjnych,
5. zapewnić miejsce do składowania sprzętu ratowniczego i asekuracyjnego (1 miejsce), oraz
pomieszczenia socjalnego dla ratowników (1 miejsce),

6. zapewnić ochronę w czasie, gdy kąpielisko, zjeżdżalnie i wypożyczalnia sprzętu jest
nieczynna między godziną 19.00 a 9.00.

7. przekazać boje (pławy) w kolorze czerwonym i żółtym w ilości niezbędnej do
wyznaczenia kąpieliska,

8. zapewnić obsługę techniczną zjeżdżalni zgodnie w warunkami ich eksploatacji.
§5
Zamawiający zobowiązuje się z tytułu wykonywania przedmiotu umowy do przekazania na
wskazane w rachunku konto Wykonawcy, kwoty …………..zł ( słownie ……………………
złotych), w trzech równych transzach:
1) w terminie 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy,
2) w terminie do 31.07.2019r.,
3) w terminie do 30.08.2019r.,
§6
1. Umowa zostaje zawarta na czas od ……….. do …………….. 2019 roku.
2. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie na mocy porozumienia stron.
3. Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym
w przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień niniejszej umowy.
4.
Wykonawca może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym
w przypadku nie wywiązania się z zapisów § 5 i § 4 pkt.5,6,7.

§7
Ochrona danych osobowych
1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych
niezbędnych do realizacji zamówienia, zamawiający będzie ich administratorem w
rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(zwane dalej „Rozporządzeniem”), a Wykonawca – podmiotem przetwarzającym te dane w
rozumieniu pkt 8 tego przepisu.
2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe do
przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się:

a) przetwarzać

powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową,
Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego,
które chronią prawa osób, których dane dotyczą,
b) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień
bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia,
c) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,
d) do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom,
które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,
e) zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w
trakcie zatrudnienia ich
w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.
4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa / zwraca Zamawiającemu
wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub
prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.
5. Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z
obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z
obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.
6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki
zgłasza je administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.
7. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki
zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych
osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.
8. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informując
o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.
9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli
w terminie nie dłuższym niż 7 dni.
10. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania
spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.
11. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiającego.
12. Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na
Wykonawcę.
13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie
podwykonawcy w zakresie obowiązku ochrony danych.
14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o
jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym
przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek
decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych
do Wykonawcy, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych

kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności
prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Generalnego Inspektora Ochrony
Danych Osobowych.
15. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego oraz danych
uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej,
pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).
16. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane
w innym celu niż
wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych
informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.
17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały przepisy
Kodeksu cywilnego oraz Rozporządzenia.
§8
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
§9
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu
cywilnego, oraz inne właściwe dla przedmiotu niniejszej umowy.
§10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.

Zamawiający

Wykonawca

