
Zał. nr 9 (umowa-wzór)

UMOWA Nr          /2017/basen
 
Niniejsza Umowa zostaje zawarta dnia        2017 roku we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław - adres: Plac
Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, NIP 8971383551 w imieniu i na rzecz której, działa:
Teresa Bartnicka-Romanowska – Dyrektor  Szkoły Podstawowej nr  4,   ul.  Powstańców Sl.  210-218,

53-140 Wrocław   na podstawie pełnomocnictwa nr 8528/17 Prezydenta Wrocławia  z dnia  23.11.2017 r. zwaną
dalej Zamawiającym
a 
 …………………………., działającym na podstawie wpisudo ……………….., NIP ……………………, REGON ………………….,
reprezentowanym przez:
1. …………………………………………………………
zwanym dalej Wykonawcą

Umowę  zawarto  w  wyniku  przeprowadzenia  postępowania  o  udzielenie  Zamówienia  Publicznego  na  usługi
społeczne przeprowadzonego zgodnie z art.138o ustawy Prawo zamówień, zwaną dalej „ustawą” lub „PZP”
o następującej treści:

§ 1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pod nazwą:
Świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu zajęć sportowych, zajęć wychowania fizycznego i
zajęć dodatkowych w ramach lekcji wychowania fizycznego dla uczniów Szkoły Podstawowej  nr 4
we Wrocławiu. CPV 92.00.00.00-1, 92.61.00.00-0

§ 2
Wykonawca oświadcza, że: 
1. ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  bezpieczeństwo  uczniów  korzystających  z  zajęć  na  basenie  oraz

ewentualnego przewozu,
2. wycenił wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania umowy, w związku z tym wyklucza

się jakiekolwiek roszczenia Wykonawcy związane z nieprawidłowym skalkulowaniem ceny,
3. dysponuje instruktorami sportu z uprawnieniami w dziedzinie nauki pływania oraz ratownikami wodnymi,
4. zapewnia minimum dwóch trenerów do prowadzenia zajęć sportowych i zajęć dodatkowych w ramach lekcji

wychowania fizycznego,
5. zapewnia prowadzenie zajęć na obiekcie sportowym spełniającym wymogi Zamawiającego,
6. dysponuje sprzętem sportowym niezbędnym do prowadzenia zajęć z pływania,
7. zapewnia/nie zapewnia (niepotrzebne skreślić) udział/u w zajęciach dodatkowego trenera.

§ 3
1. Wykonawca swoimi siłami i staraniem wykona następujące prace będące przedmiotem zamówienia:  całość
zadania.
2. Wykonawca oświadcza, że osobiście wykona kluczowe  części zamówienia tj. całość zadania.
3. Wykonawca oświadcza, że powierzy następujący zakres prac Podwykonawcom: nie dotyczy.
4. Zlecenie  części  prac  Podwykonawcy(com)*  nie  zmienia  zobowiązań  Wykonawcy  wobec  Zamawiającego
do wykonania prac powierzonych Podwykonawcy(com)*.
5. Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  działania  lub  zaniechania  Podwykonawcy(ców)*,  jak  za  działania  lub
zaniechania własne.
6. Wykonawca ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  jakość  i  terminowość  prac,  które  wykonuje  przy  pomocy
Podwykonawców.
7. Wykonawca jest zobowiązany do należytego wykonywania umowy zawartej przez siebie z Podwykonawcą.

§ 4
1.  Na  podstawie  niniejszej  umowy  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  organizacji  i  przeprowadzenia  zajęć
sportowych, zajęć wychowania fizycznego i zajęć dodatkowych w ramach lekcji wychowania fizycznego na krytej
pływalni i w pomieszczeniach towarzyszących dla uczniów Zamawiającego, natomiast Zamawiający zobowiązuje
się zapłacić Wykonawcy ustalone w umowie wynagrodzenie. 
2.  W  celu  realizacji  w/w  usługi,  Wykonawca  zapewni  uczniom  Zamawiającego  basen  pływacki  zgodnie
z harmonogramami stanowiącymi załączniki do niniejszej umowy, na krytej pływalni, z równoczesnym dostępem
do pomieszczeń szatni wyposażonych w indywidualne zamykane szafki na rzeczy osobiste, natryski, toalety oraz
suszarki do włosów (zaplecze sanitarno-szatniowe). 
3.  O  ile  miejsce  realizacji  zamówienia  będzie  znajdować  się  w  odległości  od  szkoły  większej  niż  2  km,  to
Wykonawca  zobowiązuje  się  zapewnić  poszczególnym  grupom  uczniów  oraz  ich  opiekunom  profesjonalny,
bezpieczny, zgodny z istniejącymi w tym zakresie przepisami transport autokarowy (dowóz na miejsce realizacji
zamówienia, transport pomiędzy obiektami sportowymi, a po zajęciach dowóz pod budynek Zamawiającego). 



4. Transport w jedną stronę nie może trwać dłużej niż 10 min. (czas przewidziany na przerwę między lekcjami).

§ 5
1. Wykonawca oświadcza, że: 
1) dysponuje pływalniami 25 m. i 50 m. położonymi       , oraz siłownią                     i gabinetem odnowy
biologicznej położonymi         , gdzie będzie realizowane niniejsze zamówienie publiczne; 
2)  dysponuje  ratownikami  wodnymi,  którzy  zgodnie  z  obowiązującymi  normami  będą  czuwać  nad
bezpieczeństwem uczniów uczestniczących w zajęciach; 
3) dysponuje osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia trenerskie i instruktorskie,
4) dysponuje sprzętem sportowym niezbędnym do prowadzenia zajęć z pływania i ćwiczeń ogólnorozwojowych;
5) posiada niezbędną wiedzę, umiejętności oraz kwalifikacje do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy;
6) wykona przedmiot umowy z zachowaniem należytej staranności, z uwzględnieniem zawodowego charakteru
swojej działalności, przy wykorzystaniu całej posiadanej wiedzy i doświadczenia;
7)  ponosi  pełną  odpowiedzialność  cywilną,  administracyjną  i  karną  za  jakość  usługi  oraz  skutki  wynikające
z zaniedbań przy jej wykonywaniu, mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci;
8)  zapewnia stały  nadzór Sanepidu nad jakością wody – badania wody wykonywane są min.  co dwa

tygodnie.

§ 6
1. Umowa zawarta jest na czas określony od dnia 02.01.2018r. do  21.06.2018r.

§ 7
1. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia uczniów w trakcie zajęć (OC i NW) na własny koszt. 
2. Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. 
3. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy, odpowiedzialną za prawidłową realizację przedmiotu umowy jest
…………...
4. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą ze strony Zamawiającego,  odpowiedzialną za prawidłową

realizację przedmiotu umowy jest Beata Szczotka.

§ 8

1. Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: ………………………………………… 

2. Obowiązek określony w ust. 1 dotyczy także Podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej
umo-wie o podwykonawstwo stosowne zapisy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu przystąpienia do realizacji
czynności o jakich mowa w ust. 1 oświadczenia o jakim mowa w ust. 6. 

4. Zmiana osób biorących udział w realizacji zamówienia nie wymaga aneksu do umowy. W przypadku dokonania
takiej zmiany Wykonawca przedstawi Zamawiającemu skorygowane oświadczenie. 

5. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec
Wyko-nawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w
szczególności do: 

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich
oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

d) w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub
podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

6. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
wyko-nawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w
punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób
wykonują-cych czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w
szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie,
że objęte we-zwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem



liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia
oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy, 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umo-
wy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświad-
czenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporzą-
dzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobo-
wych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników oraz innych danych umożliwiających identyfi-
kację pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny
być możliwe do zidentyfikowania 

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę
składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni
okres rozliczeniowy, 

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu
po-twierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w
sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997r. o ochronie danych osobowych. 

7. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego
dowo-dów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umo-wy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu
zatrudnienia na pod-stawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. 

§ 9
1. Za wykonanie przedmiot u umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w łącznej
kwocie nie większej niż             zł brutto (słownie zł/gr:                                        ), w tym:
a). cena za 45 min. zajęć na basenie 25 metrów 2 tory –  
b). cena za 45 min. zajęć na basenie 25 metrów 3 tory –  
c). cena za 45 min. zajęć na basenie 50 metrów 2 tory –  

2. Powyższe ceny nie ulegną zmianie przez okres trwania umowy.
3. Postanowienia ust. 1 nie mogą być podstawą roszczeń Wykonawcy wobec Zamawiającego.

§ 10
1. Strony umowy ustalają miesięczny okres rozliczeń – faktury VAT będą wystawiane z dołu, na koniec każdego
miesiąca kalendarzowego i będą opiewać na wartość wszystkich, rzeczywiście zrealizowanych zajęć na przestrzeni
danego miesiąca. 
2. Zapłata wynagrodzenia następować będzie przelewem, z konta bankowego Zamawiającego na konto bankowe
Wykonawcy numer                                             , w terminie 10 dni od daty wystawienia jej przez Wykonawcę. 
3. Podstawą wystawienia każdej faktury, będą zaakceptowane przez Zamawiającego zestawienia, przygotowane
przez Wykonawcę, obejmujące swym zakresem wszystkie zrealizowane w danym miesiącu zajęcia. Zestawienie za
dany miesiąc będzie składane w siedzibie Zamawiającego w terminie do 3 dni roboczych od daty zakończenia
każdego miesiąca. 
4. Zamawiający zobowiązuje się do weryfikacji i akceptacji zestawień, w terminie do 5 dni roboczych od daty ich
dostarczenia przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7. 
5.  W  przypadku  stwierdzenia  nieprawidłowości  w  zestawieniu,  Zamawiający  wezwie  Wykonawcę  do  ich
poprawienia lub uzupełnienia, a Wykonawca dokona poprawek lub uzupełnień w terminie 3 dni roboczych.
6.  W przypadku gdy Wykonawca nie złoży zestawienia za dany okres rozliczeniowy lub gdy błędnie złożone
sprawozdanie  nie  zostanie  przez  niego  poprawione  lub  uzupełnione  po  uprzednim  wezwaniu,  Zamawiający
wstrzyma wypłatę wynagrodzenia za kolejne okresy rozliczeniowe do momentu ustania w/w okoliczności. 
7.  Zamawiający  zobowiązuje  się  do  powiadomienia  Wykonawcy  z  co  najmniej  2  -dniowym  wyprzedzeniem
o planowanym odwołaniu zajęć.  W przypadku braku takowego powiadomienia  w wyżej określonym terminie,
Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie jak za zrealizowaną usługę. 
8.Faktury powinny być wystawiane na następujący adres:  NABYWCA - Gmina Wrocław, Pl.  Nowy Targ 1-8,
50-141 Wrocław, NIP 897-13-83-551; ODBIORCA – Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Powstańców Śląskich 210-218,
55-140 Wrocław.

§ 11
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli sposobu i przebiegu wykonywania przedmiotu umowy, przez
osoby przez siebie upoważnione. 
2. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  informowania  o  wszelkich  okolicznościach  mogących  mieć  wpływ  na

realizację niniejszej umowy, pod rygorem odmowy zapłaty za zrealizowane zajęcia.



§ 12
1.  W  przypadku  nienależytego  wykonania  przedmiotu  umowy  z  przyczyn  leżących  po  stronie  Wykonawcy,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 
a) 20% zsumowanej stawki brutto określonej § 8, za każdą usługę wykonaną nieterminowo (tj. jeżeli opóźnienie
przekroczy 10 minut),
b)  50 % zsumowanej  stawki  brutto  określonej  w § 8,  za  każdą nienależycie  wykonaną usługę,  przez  co  w
szczególności należy rozumieć: 
- brak koniecznej ilości ratowników wodnych i/lub instruktorów trakcie zajęć; 
- opóźnienia w dowozie uczniów na miejsce realizacji zajęć lub do szkoły po odbytych zajęciach większe niż
10 min od godzin określonych w harmonogramie. 
2. W przypadku niewykonania  obowiązku,  o  którym mowa w §8 ust.  1  umowy –  w wysokości  1.000,00 zł
za każdego pracownika objętego przedmiotowym obowiązkiem i wskazanego w liście osób biorących udział w
realizacji zamówienia, który nie będzie zatrudniony (przez Wykonawcę lub Podwykonawcę) na podstawie umowy
o pracę, za każdy stwierdzony przypadek,
3. W przypadku niewykonania obowiązku,  o którym mowa w §8 ust.  3  umowy –  wysokości  0,1% wartości
umownej brutto wymienionej w § 3 umowy, za każdy dzień przekroczenia terminu zastrzeżonego w ww. klauzuli,
4. W przypadku  przekroczenia  terminu,  o  którym  mowa  w  §8  ust.  6  umowy  w  wysokości  0,1% wartości
umownej brutto wymienionej w § 3 umowy, za każdy dzień przekroczenia.
5. W przypadku rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia przez Zamawiającego z przyczyn
leżących  po  stronie  Wykonawcy  lub  rozwiązania  umowy  bez  zachowania  terminów  wypowiedzenia  przez
Wykonawcę jednakże z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
karę umowną w wysokości 10% wartości netto umowy.
6. Jeżeli odstąpienie od umowy przez Zamawiającego nastąpi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
Zamawiający jest zwolniony od zapłaty kary.
7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należności powstałych po stronie Wykonawcy
w związku z realizacją niniejszej umowy.
8. Zamawiającemu  przysługuje  prawo  dochodzenia  na  zasadach  ogólnych  odszkodowania  uzupełniającego

przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
9. Kary umowne potrącone zostaną z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, po wcześniejszym jego pisemnym
powiadomieniu. 
10. Strony  zastrzegają  sobie  prawo  dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego  przewyższającego

wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 13
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej w postaci

aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem nieważności.
2.  W szczególności dopuszcza się możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści

oferty,na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku przekształcenia jednostki.
3. Dopuszcza się możliwość dokonania zmiany wartości umowy, jednak nie więcej niż10% wartości zamówienia
określonej pierwotnie w umowie.

§ 14
1,  Zamawiający  może odstąpić  od umowy w razie  wystąpienia  istotnej  zmiany  okoliczności  powodującej,  że
wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.
2.W przypadku odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 1, Wykonawcy przysługiwać będzie roszczenie o
zapłatę wynagrodzenia za prace wykonane do dnia odstąpienia, zgodnie z komisyjnie ustalonym protokołem
zaawansowania prac zaakceptowanym przez Zamawiającego i wycenę tych prac zweryfikowaną przez
Zamawiającego.
3.Strony mogą rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia
jejpostanowień.
4.Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia
przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy, w szczególności w przypadku:
a)dwukrotnego braku ratowników wodnych w trakcie trwania zajęć w okresie jednego miesiąca,
b)pięciokrotnego opóźnienia (przekraczającego 10 minut) w okresie jednego miesiąca,
c)nie spełnienia przez Wykonawcę wymogów i standardów jakościowych, potwierdzone przez Zamawiającego
właściwymi badaniami,
d)niedostarczenia na wezwanie Zamawiającego wymaganych prawem atestów, certyfikatów i zaświadczeń
związanych z realizowaną usługą.

§ 15
Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na
osoby trzecie.

§ 16
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 17 listopada
1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017r. poz. 459) oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach



publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.), Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późń. zm.).
2. Wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć między Stronami w związku z realizacją postanowień niniejszej Umowy,
będą rozwiązywane polubownie. W razie braku możliwości porozumienia się stron w terminie do 30 dni, spór
poddany zostanie rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 17
1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
2. Integralną częścią umowy są: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i Opis przedmiotu zamówienia.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                                          WYKONAWCA


