
Gmina Miejska Kraków 

31 – 004 Kraków, Pl. Wszystkich Świętych 3-4 

NIP: 676 101 37 17 

a w jej imieniu 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 5 im. Polskich Olimpijczyków,  

30 - 079 Kraków, al. Kijowska 8,  

zaprasza do złożenia oferty na: 

 

1. Nazwa przedmiotu zamówienia: KOMPLEKSOWE ZABEZPIECZENIE RATOWNICZE 

2. Opis przedmiotu zamówienia: ŚWIADCZENIE USŁUG RATOWNICTWA WODNEGO NA BASENIE 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 5 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW. 

SZACUNKOWA LICZBA GODZIN W MIESIĄCU 280H. ŚWIADCZENIE USŁUG W TRYBIE ZMIANOWYM 

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU, Z WYŁĄCZENIEM ŚWIĄT I DNI WOLNYCH OD PRACY, W GODZINACH 

6:00 -14:00 ORAZ 13:45-21:15.  

3. Załączniki:  

- wzór zapytania cenowego (załącznik 1), 

- wzór umowy 

- potwierdzenie zapoznania się i akceptacji warunków umowy (załącznik 2) 

4. Termin realizacji zamówienia: 5 WRZEŚNIA 2022 – 16 GRUDNIA 2022 

5. Inne wymagania:  

- w przypadku wybrania oferty  dostarczenie dokumentu potwierdzającego posiadanie polisy 

ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem umowy na sumę gwarancyjną wynoszącą 2000000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia 

(ryzyka). Do zakresu ochrony musi być wprowadzona klauzula automatycznego odtwarzania 

ustanowionych limitów ubezpieczenia. 

- kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie umowy ze zgodą ministra w właściwego do spraw 

wewnętrznych na wykonywanie ratownictwa wodnego, o której mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 

18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych oraz znajdować w 

rejestrze jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego 

6. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:  

a) winna być złożona w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, faksu, mailem lub osobiście, 

b) cena w niej podana ma być wyrażona cyfrowo i słownie, 

c) winna być napisana w języku polskim, czytelnie, 

a) winna obejmować całość zamówienia.  

7. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej:  



a) w cenie oferty winny zawierać się wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania 

zamówienia,  

b) w formularzu oferty (propozycji cenowej) należy podać cenę oferty: bez podatku VAT, stawkę i 

kwotę podatku VAT oraz cenę brutto tj. łącznie z podatkiem VAT,  

c) prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy 

od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. 

8. Propozycję cenową należy przekazać do dnia: 26 SIERPNIA 2022 

9. Sposób dokonywania oceny złożonej oferty:  

a) zamawiający odrzuci ofertę złożoną po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu, a także, 

gdy oferta po złożeniu wyjaśnień mogłaby prowadzić do uznania jej za nową ofertę. 

b) o odrzuceniu lub przyjęciu oferty zamawiający zawiadamia oferenta,  

c) w przypadku, gdy oferta nie zawiera wymaganych dokumentów lub gdy są one niekompletne, 

nieczytelne lub budzą inną wątpliwość zamawiający wezwie oferenta do uzupełnienia bądź wyjaśnienia 

w wyznaczonym terminie. Brak odpowiedzi oferenta we wskazanym terminie spowoduje odrzucenie 

oferty. 

d) jedynym kryterium oceny kompletnych i prawidłowo złożonych ofert jest w 100 % proponowana 

cena.  

10. Unieważnienie postępowania następuje, gdy: 

a) nie złożono żadnej propozycji ofertowej,  

b) cena oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający przeznaczył na zamówienie.  

11. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami z ramienia zamawiającego jest: 

DOMINIKA OLCHAWSKA  tel. 12 636 70 93  mail: poczta@sp5.krakow.pl 

12. Zamawiający zaprosi wybranego wykonawcę do podpisania umowy w terminie i miejscu 

wyznaczonym przez zamawiającego. Dopiero podpisanie umowy rozpoczyna realizację zamówienia  

i nakłada na ZAMAWIAJĄCEGO zobowiązanie z niej wynikające. 

 

 

 

Paweł Maślej 

Dyrektor Szkoły Podstawowej 

z Oddziałami Sportowymi nr 5 

im Polskich Olimpijczyków 

 

 

 

 

 

 



OFERTA CENOWA 

Miejscowość: ……………………………………….     Data: ……………………………  

1. W odpowiedzi na zapytanie dotyczące zamówienia: …………………………………………………….…..…….……. 

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

oferuję/my wykonanie ww. usługi*/ dostawy*/ roboty remontowo - budowlanej* -za:  

Wartość zamówienia:  

………………… zł netto (słownie złotych:……………………………………………………………………….……….………………),  

VAT ……….. %, tj. kwota ………………… zł (słownie złotych: ……………………………………………………………………),  

Łącznie kwota brutto ………………… zł (słownie złotych: ……………………………………………….………………………), 

2. Dane oferenta:  

Nazwa: .…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

NIP: …………………………………………….…………..……  REGON: ………………………………………………………….  

Termin realizacji zamówienia: …………………………………………………………………………………………………………  

3. Oświadczam, że aktualnie prowadzę działalność (nie jest ona zawieszona lub zlikwidowana), a jej 

zakres jest bezpośrednio związany z przedmiotem zamówienia.  

4. Oświadczam, że aktualnie nie jestem dłużnikiem Gminy Miejskiej Kraków.  

5. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń 

oraz jestem świadomy, że inwestor może odstąpić od wykonania części lub całości zamówienia przed 

podpisaniem ostatecznej umowy.  

6. Składając niniejsza ofertę oświadczam, że akceptuję informacje administratora o przetwarzaniu 

danych osobowych, w tym także monitoringu wizyjnego.  

7. Dodatkowe informacje : 

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

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

8. Załącznikami do niniejszej propozycji cenowej są: 

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

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

 

 

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

(podpis i pieczątka oferent 



Załącznik nr 2 

 

…………………………………………………….. 
(miasto, data) 

 

 

……………………………………………………….. 
(nazwa Firmy) 

 

……………………………………………………….. 
(NIP Firmy) 

 

 

 

 

Potwierdzamy zapoznanie się i akceptację warunków umowy dotyczącej świadczenia 

kompleksowego usług ratownictwa wodnego na Basenie przy Szkole Podstawowej z Oddziałami 

Sportowymi nr 5 im Polskich Olimpijczyków. 

 

 

 

…………………………………………………….. 
(podpis i pieczątka osoby upoważnionej) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UMOWA - wzór 

 

na świadczenie usług w zakresie ratownictwa wodnego 

 

zawarta w dniu 5 września 2022 roku, w Krakowie pomiędzy:  

Gminą Miejską Kraków posiadającą NIP: 676-101-37-17, REGON: 351554353 z siedzibą w 

Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Świętych 3-4 zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”, 

reprezentowaną przez Pawła Maśleja, Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi 

nr 5 im. Polskich Olimpijczyków z siedzibą: 30-079 Kraków, al. Kijowska 8 działającego na 

podstawie Pełnomocnictwa nr 116/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 11 sierpnia 2017 r. 

a 

…………………………………………………………………………………….…. z siedzibą: 

……………………………………………………………………………………………….…..,  

NIP ………………………………..  jako podmiot uprawniony do wykonywania ratownictwa 

wodnego zwany w dalszej części „WYKONAWCĄ”,  

reprezentowany przez …………………………………  

 

zwanymi w dalszej części „STRONAMI”. 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest obsługa w zakresie świadczenia usług kompleksowego 

zabezpieczenia ratowniczego w obiekcie  Pływalni przy Szkole Podstawowej z 

Oddziałami Sportowymi nr 5 im. Polskich Olimpijczyków w Krakowie przy al. 

Kijowskiej 8, w tym udzielanie kwalifikowanej pomocy przedlekarskiej, zgodnie z ofertą 

złożoną przez Wykonawcę, stanowiącą integralną część niniejszej umowy. 

 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług w okresie od dnia 05 września 2022 

r. do dnia 31 grudnia 2022 r., w wymiarze podanym przez „Zamawiającego”, zgodnie  

z zapotrzebowaniem „Zamawiającego” i po jego wcześniejszym zgłoszeniu najpóźniej  

w terminie 7 dni od otrzymania zgłoszenia.  

2. W sytuacjach wyjątkowych Wykonawca zobowiązuje się zapewnić świadczenie usługi 

zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego w jak najkrótszym czasie, zależnym od 

jego możliwości kadrowych. 

3. W sytuacjach wyjątkowych i/lub niezależnych od ZAMAWIAJĄCEGO, których nie jest 

on w stanie przewidzieć ma on prawo zmienić zgłoszone zapotrzebowanie na usługi 

których dotyczy umowa w trybie natychmiastowym. Przy czym WYKONAWCY nie 

przysługują z tego tytułu żadne roszczenia finansowe. 

 

§ 3 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 

miesięczne w kwocie: ……………………… zł brutto (…………………………. 

złotych 00/100) za 1 godzinę pracy ratownika x ilość godzin jakie ratownicy przepracują 



w miesiącu kalendarzowym na Pływalni Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi 

nr 5 w Krakowie im. Polskich Olimpijczyków w Krakowie przy al. Kijowskiej 8. 

2. Cena wyszczególniona w § 3 ust. 1 niniejszej umowy nie może ulec zmianie w trakcie 

trwania umowy. 

3. Szacunkowa nominalna wartość wynikająca z niniejszej umowy wynosi maksymalnie 

…………………………….. brutto (……………..……………………………….. 

złotych 00/100) 

4. Liczba godzin pracy ratowników za dany miesiąc kalendarzowy zostanie określona na 

podstawie protokołu sporządzonego przez Strony niniejszej umowy, do końca miesiąca 

kalendarzowego. 

5. Faktury zostanie wystawiona przez wykonawcę po upływie miesięcznego okresu 

rozliczeniowego, do dnia 5 każdego następnego miesiąca na podstawie przekazanego i 

zatwierdzonego przez Zamawiającego zestawienia liczby godzin wykonania usługi oraz 

liczby ratowników. Fakturę należy wystawić na następujące dane: 

Nabywca: 

Gmina Miejska Kraków 

Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, 

NIP: 676-101-37-17 

Odbiorca: 

Szkoła Podstawowa z  Oddziałami Sportowymi nr 5 im. Polskich Olimpijczyków  

30-079 Kraków, al. Kijowska 8. 

6. Faktury będą przesyłane na adres e-mailowy: poczta@sp5.krakow.pl 

7. Adres do ewentualnej korespondencji: 

Szkoła Podstawowa z  Oddziałami Sportowymi nr 5 im. Polskich Olimpijczyków  

30-079 Kraków, al. Kijowska 8 

8. Zamawiający ma obowiązek dokonania płatności za fakturę w terminie 14 dni, licząc od 

daty jej doręczenia przez Wykonawcę i potwierdzenia wykonania określonego zakresu 

usług przez osobę uprawnioną ze strony Zamawiającego. 

9. Za datę dokonania zapłaty uważa się dzień, w którym Zamawiający polecił bankowi 

realizację przelewu na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy. 

10. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur bez podpisu. 

 

§ 4 

Wszelkie planowane przerwy technologiczne związane z funkcjonowaniem Pływalni będą 

zgłaszane przez Zamawiającego z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. 

§ 5 

1. Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za kontrolowanie właściwego 

realizowania przedmiotu umowy będzie …………………………………………. 

2. Ze strony Wykonawcy przedstawicielem upoważnionym do podejmowania decyzji  

w ramach wykonywania przedmiotu umowy jest …………………………….. 

3. Sprawy dotyczące  wykonywania przez ratowników pracy na Pływalni  

i koordynowanie pracą ratowników kierowała będzie 

……………………………………….  

4. Zamówienia będą przesyłane na maila ………………………………………… 

mailto:poczta@sp5.krakow.pl


5. Potwierdzenie o przydzieleniu ratownika zostanie przesłane wraz z jego danymi 

osobowymi na maila poczta@sp5.krakow.pl  

§ 6 

W godzinach określonych przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do 

zabezpieczenia pływalni w obsadę ratowników wodnych zgodnie ze zgłoszeniem. 

§ 7 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) w wysokości 150 zł za każdą rozpoczętą godzinę braku na stanowisku pełnej obsady 

ratowniczej, a tym samym uniemożliwienia funkcjonowania basenu, mimo 

wcześniejszego zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego oraz potwierdzenia 

realizacji usługi przez Wykonawcę,  

2) kary umowne Wykonawca będzie odliczał z wystawionych faktur na podstawie 

sporządzonego protokołu zatwierdzonego przez Strony niniejszej umowy. 

§ 8 

1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za 

bezpieczeństwo osób korzystających z Pływalni. W szczególności zobowiązuje się do 

naprawienia wszelkich szkód poniesionych przez ratownika (który realizuje zamówienie) 

jak i osoby będące pod jego nadzorem w związku z korzystaniem z Pływalni w okresie 

pełnienia dyżurów ratowniczych z wyjątkiem szkód, które nastąpiły wskutek siły wyższej 

albo wyłączenie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą Wykonawca nie 

ponosi odpowiedzialności. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania, przez cały okres realizacji umowy, zgody 

ministra właściwego do spraw wewnętrznych na wykonywanie ratownictwa wodnego,  

o której mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób 

przebywających na obszarach wodnych oraz znajdować w rejestrze jednostek 

współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego. 

3. Kopia zgody, o której mowa w ust. 2, stanowi załącznik do umowy. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za świadczenie usług przez ratowników 

realizujących zamówienie. 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek nienależytego 

wykonania przedmiotu umowy bądź niewykonania przedmiotu umowy, bądź nie 

przestrzegania właściwych dla obiektu regulaminów i procedur. 

6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt i mienie Wykonawcy. 

7. Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za powierzone mu do obsługi mienie 

Zamawiającego i zapewnia naprawienie wszystkich ewentualnych szkód wynikłych  

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz jego pracowników i osób, którymi się 

posługuje. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdym 

wypadku przy pracy pracownika Wykonawcy. 

9. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dokonać zmiany osoby 

wykonującej usługę, jeśli powzięto informację o naruszeniu przez tę osobę postanowień 

niniejszej umowy lub przepisów prawa lub braku uprawnień do wykonywania funkcji 

ratownika. 

mailto:poczta@sp5.krakow.pl


10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i następstwa nieszczęśliwych 

wypadków dotyczące pracowników świadczących usługi i osób trzecich, wynikające 

bezpośrednio z wykonywanych usług, a spowodowanych z winy Wykonawcy. 

11. Wykonawca oświadcza, że ratownik wykonywać będzie pracę dla Zamawiającego  

w wymiarze godzin zgodnym z aktualnie obowiązującym kodeksem pracy i posiadać 

będzie wszystkie potrzebne do tego uprawnienia, a w szczególności: 

1)  ważne uprawnienia ratownika wodnego nadane przez uprawniony podmiot zgodnie  

z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na 

obszarach wodnych oraz aktami wykonawczymi do tejże ustawy, 

2)  ukończony kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP), umożliwiający 

wykonywanie czynności określonych art. 14 pkt. 1-9 ustawy z dnia 08 września 2006 r.  

o Państwowym Ratownictwie Medycznym, 

3)  aktualne badania lekarskie potwierdzające zdolność do wykonywania pracy na 

stanowisku ratownika wodnego potwierdzone zaświadczeniem z poradni medycyny 

pracy  

o zdolności pracy na stanowisku ratownika wodnego oraz zaświadczenia o braku 

przeciwwskazań do prowadzenia w ramach wykonywanego zawodu czynności w 

ramach KPP, 

4) inne kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym, 

5)  przeszkolenie w zakresie BHP i ppoż. 

12. Za weryfikację posiadania oraz aktualność wymienionych w ust. 11 dokumentów 

odpowiada Wykonawca. Ponosi on także ewentualna odpowiedzialność za konsekwencje 

braku lub nieaktualność tychże. 

13. Do obowiązków ratowników podległych Wykonawcy należy ponadto zapobieganie –  

w miarę możliwości – wszelkim szkodom materialnym wyrządzanym przez 

użytkowników Pływalni. W sytuacji zaistnienia takich szkód, fakt ten musi być 

natychmiast zgłoszony do administracji obiektu. 

14. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa pracy w zakresie 

dobowej, tygodniowej, miesięcznej liczby godzin pracy i przerw niezbędnych do 

realizowania obowiązków pracowniczych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny 

pracy, w przypadku ewentualnego zatrudniania przez Wykonawcę, pracowników 

zatrudnionych przez Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia w tym zakresie 

nieprawidłowości Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania zamiany takiej osoby 

świadczącej pracę na rzecz Wykonawcy na inną. 

§ 9 

1. Wykonawca przedkłada umowę/polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej  

w zakresie prowadzonej działalności opiewającą na kwotę 2000000 zł (słownie: dwa 

miliony złotych). 

2. Przez cały okres obowiązywania umowy Wykonawca jest zobowiązany do posiadania 

aktualnej polisy, potwierdzającej że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy na sumę 

gwarancyjną wynoszącą 2000000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia (ryzyka). Do zakresu 

ochrony musi być wprowadzona klauzula automatycznego odtwarzania ustanowionych 

limitów ubezpieczenia. 



3. Wykonawca dostarcza Zamawiającemu niezwłocznie potwierdzenie opłacenia składki 

lub raty składki z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia. 

4. Umowa ubezpieczeniowa winna obejmować odpowiedzialność za szkody osobowe 

(rozstrój zdrowia, uszkodzenie ciał, śmierć poszkodowanego oraz ich następstwa), 

szkody rzeczowe (zniszczenie, uszkodzenie mienia oraz ich następstwa) oraz czyste 

straty finansowe (szkody nie będące następstwem szkód osobowych ani rzeczowych),  

a w szczególności za: 

1) szkody wyrządzone przez podwykonawców Wykonawcy niezależnie od 

odpowiedzialności wykonawcy określonej art. 429 KC, 

2) szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa osób objętych ubezpieczeniem, 

3) szkody w postaci strat oraz utraconych korzyści, 

4) szkody wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania usługi, 

5) szkody powstałe w mieniu (w tym ruchomym) znajdującego się na terenie obiektu 

basenu Zamawiającego powierzonemu Wykonawcy, będącemu pod kontrolą 

wykonawcy, w związku z realizacją niniejszej umowy 

5. W przypadku wygaśnięcia terminu obowiązywania polisy w trakcie obowiązywania 

umowy Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia nowej umowy ubezpieczenia bez dnia 

przerwy w okresie ubezpieczenia i dostarczenie jej Zamawiającemu niezwłocznie i bez 

wezwania, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej umowie, nie później niż 3 

dni przed końcem bieżącego okresu ubezpieczenia. 

6. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić ciągłość ochrony ubezpieczeniowej przez cały 

okres obowiązywania umowy. 

7. Kopia polisy OC potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę stanowi 

załącznik do umowy. 

8. Na każde żądanie zamawiającego, wykonawca zobowiązany jest okazać mu niezwłocznie 

oryginał polisy wraz z dowodem uiszczenia składek. 

 

§ 10 

Umowę zawarto na czas określony tj. od dnia 05 września 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. 

 

§ 11 

1. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem miesięcznego 

okresu wypowiedzenia, na koniec miesiąca kalendarzowego. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym,  

w przypadku wystąpienia rażących nieprawidłowości  w wykonywaniu usług objętych 

niniejszą umową. 

 

§ 12 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umowę mają zastosowanie odpowiednie przepisy,  

w tym Kodeksy Cywilnego. 

 

§ 13 

Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 



§ 14 

Ewentualne spory mogące wyniknąć w trakcie realizacji umowy, strony będą starały się 

rozstrzygać polubownie, a w przypadku braku porozumienia poddają spór do rozstrzygnięcia 

przez Sąd, rzeczowo i miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 15 

1. Na podstawie Ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych  

z dnia 18 sierpnia 2011 r. art. 4.1.3c, Wykonawca zobowiązuje się do uświadamiania 

zagrożeń związanych z wykorzystywaniem obszarów wodnych, w szczególności 

prowadzenia akcji edukacyjnych wśród dzieci młodzieży szkolnej na terenie pływalni, 

ponadto  

2. Wykonawca zobowiązuje się do wspierania imprez okolicznościowych odbywających się 

na terenie Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 5 im. Polskich 

Olimpijczyków, poprzez oddelegowanie nieodpłatnie do obsługi imprezy osoby 

posiadającej wymagane kwalifikacje wraz z niezbędnym sprzętem specjalistycznym. 

 

§ 16 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 

 

 

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


