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Załącznik nr 6 do SIWZ 

UMOWA Nr ............/2016 Projekt 

 

 

zawarta w Świeciu w dniu ............................, w wyniku wyłonienia oferty Wykonawcy, jako 

najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym na „Świadczenie kompleksowych usług 

ratownictwa wodnego w Parku Wodnym w Świeciu.”, 

pomiędzy: 

Vistula-Park Świecie Sp. z o. o. z siedzibą: ul. Sienkiewicza 3, 86-100 Świecie, wpisaną do 

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000140158, NIP 559-17-17-760, kapitał zakładowy 482.500.000 złotych, 

reprezentowaną przez: 

Tomasza Kellera- Prezesa Zarządu, 

zwaną w dalszej części umowy 

„Zamawiającym” a 

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

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

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

reprezentowanym przez: 

1. .............................................................................................................................................. 

2. .............................................................................................................................................. 

zwanym w dalszej części umowy 

„Wykonawcą”, strony umowy oświadczają 

co następuje: 

 

§ 1 

1. Na podstawie niniejszej umowy Zamawiający udziela Wykonawcy zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j.; Dz.U. 

z 2016 r. poz. 1020), na realizację zadania pn: „Świadczenie kompleksowych usług 

ratownictwa wodnego w Parku Wodnym w Świeciu”. 

2. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania świadczenie usług 

zgodnie ze złożoną ofertą oraz zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, polegających na kompleksowym zabezpieczeniu ratownictwa wodnego 

na terenie Parku Wodnego w Świeciu. 
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3. Wykonanie przedmiotu umowy określonego w ust. 1 i 2 odbywać się będzie 

w zakresie obsługi ratowniczej pływalni krytej, w skład której wchodzą: 

a) basen sportowy o wymiarach 12,49 x 24,98 m, o powierzchni lustra wody 312,0 m2, 

o głębokości 1,20 m - 1,80 m, posiadający 5 torów pływackich, 

b) basen rekreacyjny z atrakcjami wodnymi, o głębokości 1,2 m i powierzchni lustra 

208,0 m2, 

c) brodzik dla dzieci o powierzchni lustra wody 16 m2 i głębokości 0,25 m, 

d) wanna o powierzchni lustra wody 2,2 m2 i głębokości 1 m zlokalizowana na terenie 

hali, 

e) wanna o powierzchni lustra wody 2,1 m2 i głębokości 1 m zlokalizowana na terenie 

hali, 

f) zjeżdżalnia – rura o długości 75,6 m, 

g) zjeżdżalnia – rura o długości 42 m. 

4. Szczegółowy zakres obowiązków ratowników wodnych oraz procedury postępowań 

obowiązujących na terenie Parku Wodnego określa Specyfikacja Istotnych Warunków 

Zamówienia oraz załącznik nr 7 do SIWZ. 

5. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić następującą liczbę ratowników wodnych dla 

zabezpieczenia ratownictwa wodnego na terenie pływalni krytej trzech codziennie 

w godzinach 7:00 – 22:00. 

6. Wykonawca, w ramach realizacji zamówienia, będzie zobowiązany w szczególności do: 

1) świadczenia przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011r. 

o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 656), 

2) kompleksowego zabezpieczenia ratowniczego na terenie Parku Wodnego, 

3) udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej w obiekcie Parku Wodnego 

w godzinach jego otwarcia, obejmującego podstawowe opatrzenie ran i urazów, 

a w poważniejszych przypadkach – wezwanie pogotowia ratunkowego, 

4) wykonywania wszystkich obowiązków określonych w zakresie obowiązków 

ratownika, stanowiącym załącznik do umowy, 

5) prowadzenia  nadzoru w  zakresie  przestrzegania  przez osoby korzystające  

z pływalni obowiązującego Regulaminu Parku Wodnego, przepisów BHP i ppoż., 

w tym pouczania grup zorganizowanych oraz osób indywidualnych korzystających 

z pływalni, obowiązujących na terenie Parku Wodnego przepisach, 

6) zapewnienia ciągłości obsady stanowisk ratowniczych na pływalni w godzinach pracy 

pływalni z wyłączeniem wybranych świąt oraz przerwy technologicznej, 

7) zapewnienia osoby odpowiedzialnej ze strony Wykonawcy za kontrolę i nadzór 

prawidłowości realizacji powierzonego zadania, 
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8) bieżącego wyposażenia ratowników w stroje i obuwie zgodne z wymogami BHP, 

9) dbania o stanowisko ratownicze oraz konserwację powierzonego sprzętu, 

10) prowadzenia podstawowej dokumentacji i systemu raportowania, w tym 

„Dziennika pracy ratowników”, 

11) określenia i przestrzegania zakresu obowiązków i czynności ratowników na 

poszczególnych stanowiskach, określonych w załączniku do umowy, 

12) przestrzegania procedur obowiązujących w Parku Wodnym, szczegółowo opisanych 

w załącznikach do umowy, 

7. Każdy ratownik wykonujący usługi na podstawie niniejszej umowy musi legitymować 

się: 

1) uprawnieniami nadanymi przez organizację ratowniczą posiadającą zgodę na 

wykonywanie ratownictwa wodnego wydaną przez Ministra Właściwego do Spraw 

Wewnętrznych, 

2) zaświadczeniem o ukończeniu kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, 

 

§ 2 

1. Wykonawca oświadcza, że uprawniony jest do świadczenia usług będących 

przedmiotem niniejszej umowy, oraz że dysponuje kadrą co najmniej szesnastu 

ratowników z kwalifikacjami i uprawnieniami niezbędnymi do należytego wykonania 

przedmiotu niniejszej umowy. 

  

2. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług będących przedmiotem niniejszej 

umowy z należytą starannością, w sposób profesjonalny, ściśle według postanowień 

niniejszej umowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za rzetelne, kompletne i 

terminowe wykonanie projektu umowy, przestrzegając obowiązujących przepisów 

prawa, w tym przepisów BHP i ppoż. 

3. Wykonawca w trakcie świadczenia usług zobowiązuje się do przestrzegania 

regulaminów, instrukcji i zasad obowiązujących u Zamawiającego. Wykonawca 

zobowiązuje się do przestrzegania procedur obowiązujących u Zamawiającego 

(opisanych w załączniku nr 7 do SIWZ). 

4. W przypadkach zdarzeń rodzących konieczność udzielenia przez ratowników pomocy 

przedmedycznej klientom Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest wypełnić 

„Protokół ze zdarzenia medycznego”, wg wzoru stanowiącego załącznik do umowy, 

5. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu przed rozpoczęciem realizacji 

niniejszej umowy oraz każdorazowo, w razie zatrudnienia nowych osób do realizacji 

zadań będących przedmiotem umowy, kopie: 



4 
 

1) uprawnień nadanych przez organizację ratowniczą posiadającą zgodę na 

wykonywanie ratownictwa wodnego wydaną przez Ministra Właściwego do Spraw 

Wewnętrznych, 

2) zaświadczenia o ukończeniu kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, 

 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się wyposażyć ratowników w odzież i obuwie robocze na 

swój koszt. Zamawiający zobowiązany jest do bieżącego uzupełnienia apteczek 

w sprzęt medyczny, leki, artykuły sanitarne. Niezbędny sprzęt ratowniczy 

i wyposażenie zgodne z obowiązującymi przepisami  prawa  zostanie  przekazane  

przez  Zamawiającego  w  przeddzień rozpoczęcia świadczenia usług. 

2. Przekazanie pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia odbędzie się w przeddzień 

rozpoczęcia świadczenia usług, na podstawie protokołu. 

3. W przypadku zniszczenia lub utraty sprzętu albo wyposażenia przekazanego 

Wykonawcy, będzie on zobowiązany do zakupienia nowego sprzętu albo wyposażenia 

o takich samych parametrach, na swój koszt w terminie 5 dni. W przypadku 

niewywiązania się przez Wykonawcę z powyższego zobowiązania, Zamawiający jest 

upoważniony do uzupełnienia sprzętu i wyposażenia na koszt Wykonawcy. 

 

§ 4 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. od dnia 16.01.2017 r. do 31.05.2018 r. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług również w soboty, niedziele i święta 

oraz dni ustawowo wolne od pracy – zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego, 

określonym w harmonogramie godzin stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. 

 

§ 5 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w godzinach otwarcia 

(funkcjonowania) Parku Wodnego. 

2. W przypadku konieczności dokonania zmian w godzinach otwarcia (funkcjonowania) 

Parku Wodnego, Zamawiający przedstawi Wykonawcy pisemną zmianę z co najmniej 

trzydniowym wyprzedzeniem w stosunku do planowanego terminu wprowadzenia 

zmian. 

3. Zmiany w godzinach otwarcia (funkcjonowania) Parku Wodnego nie wymagają formy 

aneksu.  

4. Strony ustalają, że ze względu na konieczność przerwy technologicznej obiekt będzie 

w ciągu roku wyłączony z użytkowania przez okres niezbędny do wykonania remontu. 

Za okres ten Wykonawcy  nie  będzie  przysługiwało  wynagrodzenie.  Orientacyjny  

termin  przerwy technologicznej to 01.07.2017r. – 14.07.2017r. r. Termin przerwy 
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technologicznej może ulec zmianie i zostanie on podany do wiadomości Wykonawcy 

z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem. 

5. Ze względu na ustalone u Zamawiającego dni wolne od pracy przypadające w dniach: 

16 kwietnia 2017r., 01 listopada 2017r., 25-26 grudnia 2017r., 01 stycznia 2018r., 01 

kwietnia 2018r., Wykonawca w tych dniach nie będzie świadczył usług ratowniczych 

i nie będzie przysługiwało mu prawo do wynagrodzenia. W przypadku ustalenia przez 

Zamawiającego innych dni wolnych od pracy, Zamawiający zastrzega sobie prawo ich 

wprowadzenia również jako wolne, na zasadach określonych w niniejszym ustępie. 

6. Odpowiedzialnym za nadzór nad prawidłowym i terminowym wykonaniem przedmiotu 

umowy w zakresie obsługi ratowniczej w Parku Wodnym ze strony Wykonawcy, w tym 

za sporządzanie harmonogramów pracy i dostarczanie ich Zamawiającemu jest Pan/i 

………………………………………………….., tel…………………………………… 

7. Wykonawca zapewni/ nie zapewni obecność personelu kluczowego w osobie 

………………………….. do dyspozycji Zamawiającego w ilości dni …. w każdym miesiącu 

obowiązywania umowy. Zakres obowiązków personelu kluczowego precyzuje § XIII 

SIWZ. 

 

§ 6 

1. Zamawiający, do 20-go dnia każdego miesiąca, przedłoży Wykonawcy harmonogram 

miesięczny pracy ratowników, określający ilość ratowników w poszczególnych 

godzinach pracy Zamawiającego na kolejny miesiąc kalendarzowy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu co do ilości ratowników 

wodnych w poszczególnych godzinach pracy z jednodniowym wyprzedzeniem. 

3. Wykonawca zobowiązuje się przedkładać Zamawiającemu do 27-go dnia każdego 

miesiąca kalendarzowego harmonogram świadczenia usług z imiennym wykazem 

ratowników wodnych obejmujący wszystkie dni następnego miesiąca. Wszelkie zmiany 

w harmonogramie muszą być naniesione na harmonogram, który udostępniony będzie 

w pomieszczeniu ratowników wodnych na terenie Parku Wodnego. 

4. Zmniejszenie przez Zamawiającego liczby zleconych godzin ratowniczych w stosunku do 

szacunkowej ilości godzin nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę 

jakichkolwiek roszczeń. 

 

§ 7 

1. W czasie trwania niniejszej umowy Wykonawca ma prawo dokonywać zmian personalnych 

na stanowiskach ratowników wodnych jedynie za zgodą Zamawiającego. Wykonawca 

najpóźniej dwa dni przed dokonaniem zmian personalnych przedłoży Zamawiającemu 

dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje nowozatrudnionej osoby. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do okresowej oceny pracy osób wykonujących 

przedmiot umowy. W przypadku oceny negatywnej będzie to skutkowało 
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niedopuszczeniem osoby do pełnienia obowiązków ratownika wodnego. W takim 

przypadku, Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania zmian personalnych w trybie 

natychmiastowym. Do oceny pracy uprawnieni ze strony Zamawiającego są: Prezes 

Zarządu Vistula-Park Świecie Sp. z o.o. oraz kierownik Parku Wodnego. 

3. W przypadku stwierdzenia, że ratownik wodny jest pod wpływem alkoholu lub innych 

środków odurzających, Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego 

zorganizowania zastępstwa. W takim przypadku Wykonawca również zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości wynikającej z § 11 ust. 2 pkt 4 niniejszej 

umowy. W razie trzykrotnego powtórzenia się opisanej wyżej sytuacji, Zamawiającemu 

przysługiwać będzie prawo wypowiedzenia niniejszej umowy w trybie natychmiastowym, 

bez zachowania okresu wypowiedzenia. W przypadku wypowiedzenia umowy w opisanej 

wyżej sytuacji, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną wysokości 200% 

wynagrodzenia łącznego brutto przysługującego mu za miesiąc poprzedni. 

 

§ 8 

1. W toku realizacji umowy możliwa będzie zmiana liczby osób wskazanych 

w przedstawionym przez Wykonawcę wraz z ofertą przetargową, wykazie osób 

przeznaczonych do realizacji usług objętych przedmiotem umowy. Dodatkowe osoby 

wskazane przez Wykonawcę będą posiadały co najmniej takie same uprawnienia, jak 

wymagane w SIWZ i w umowie oraz w obowiązujących w tym zakresie przepisach. Zmiana 

wykazu osób nie będzie stanowiła zmiany treści umowy. 

2. Dopuszcza się zmianę postanowień umowy w stosunku do treści oferty w zakresie 

określonym w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wszelkie zmiany treści 

umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

 

§ 9 

1. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania przez cały okres obowiązywania niniejszej 

umowy ważnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej 

działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 500.000 zł. (słownie: pięćset tysięcy 

złotych), którą polisą objęte będą wszystkie osoby wykonujące przedmiot niniejszej 

umowy. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kopię polisy przed podpisaniem niniejszej 

umowy. 

2. W przypadku braku posiadania polisy przez Wykonawcę, Zamawiający odstąpi od 

podpisania umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy. 

3. W przypadku, gdy polisa, o której mowa w ust. 1 wygaśnie w okresie trwania niniejszej 

umowy lub gdy umowa ubezpieczenia zostanie rozwiązana, Wykonawca zobowiązuje się 

do zawarcia kolejnej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu 

prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 500.000 zł. (słownie: pięćset 

tysięcy złotych) i niezwłocznego przedłożenia Zamawiającemu jej kopii. 



7 
 

§ 10 

1. Z tytułu prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy wynagrodzenie odpowiadające iloczynowi przepracowanych godzin 

ratowniczych i jednostkowej stawce godzinowej. Do wyliczonej w ten sposób należności 

Wykonawca doliczy podatek VAT według obowiązującej stawki. 

2. Stawka, o której mowa w ust. 1 wynosi ........................zł netto i obejmuje wszystkie 

koszty realizacji przedmiotu umowy. 

3. Szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia wyniesie …………...... (słownie: 

……………..) złotych netto, tj. .................. (słownie: ...............) złotych brutto. 

4. Rozliczenia za wykonaną usługę odbywać się będą w jednomiesięcznych okresach 

rozliczeniowych, na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę na koniec 

okresu rozliczeniowego, do 7-go dnia kolejnego miesiąca, na podstawie zestawienia 

przepracowanych godzin ratowniczych, potwierdzonego przez Wykonawcę oraz 

Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się załączyć do faktury VAT zestawienie 

przepracowanych godzin ratowniczych oraz kserokopie list obecności ratowników. 

5. Zapłata wynagrodzenia będzie następować przelewem w terminie 21 dni od daty 

doręczenia Zamawiającemu poprawnie sporządzonej faktury VAT wraz z kompletnymi 

załącznikami, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT. 

6. Za dzień zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

§ 11 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone w mieniu 

Zamawiającego przez osoby wykonujące przedmiot umowy. 

2. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę, zapłaci on 

Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach: 

1) za każde rozpoczęte 10 minut opóźnienia przez każdego z ratowników, 

w rozpoczęciu wykonywania obowiązków – kara umowna w wysokości 

odpowiadającej iloczynowi godzin ratowniczych, które powinien przepracować 

ratownik w dniu, w którym nastąpiło spóźnienie i ceny jednostkowej netto. Do tej 

wartości zostanie doliczony podatek VAT, 

2) za wypowiedzenie umowy lub odstąpienie od umowy lub jej części przez 

Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie – kara umowna w wysokości 20% 

całkowitego szacunkowego wynagrodzenia brutto, 

3) za wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy lub jej części przez Zamawiającego 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – kara umowna w wysokości 20% 

całkowitego szacunkowego wynagrodzenia brutto, 
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4) za każdorazowe nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, stwierdzone notatką 

Zamawiającego – kara umowna w wysokości 25 % wynagrodzenia brutto za miesiąc, 

w którym wystąpi inne nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, 

5) za każdorazowy brak na zmianie wymaganej ilości personelu o odpowiednich 

kwalifikacjach – kara umowna w wysokości 25% wynagrodzenia brutto za miesiąc, 

którym wystąpi brak wymaganej ilości personelu, 

6) za każdorazowy brak wymaganej ilości obsługi ratowniczej na zmianie, która 

spowoduje konieczność zamknięcia niecki basenowej – kara umowna w wysokości 

50% wynagrodzenia łącznego brutto za miesiąc, w którym wystąpi brak wymaganej 

ilości personelu. 

3. Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych 

kar umownych, na zasadach ogólnych. 

4. Jeżeli w trakcie wykonywania przez Wykonawcę usług będących przedmiotem niniejszej 

umowy powstanie szkoda u klientów korzystających z obiektu basenowego, 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za tę szkodę, na zasadach wynikających 

z kodeksu cywilnego. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu 

wynagrodzenia. 

 

§ 12 

1. Każda ze stron ma prawo rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem 3-miesięcznego 

okresu wypowiedzenia. 

2. Oświadczenie winno zostać złożone drugiej stronie na piśmie, pod rygorem nieważności. 

3. W przypadku nienależytego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, po 

bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Zamawiającego terminu do zaniechania 

naruszeń, Zamawiający ma prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy w trybie 

natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia, z zastrzeżeniem § 7 ust. 3. 

 

§ 13 

1. Powierzenie przez Wykonawcę wykonania przedmiotu niniejszej umowy osobom 

trzecim wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego udzielonej na piśmie, pod rygorem 

nieważności. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany do uprzedniego pisemnego 

wskazania danych podwykonawców i zakresu zleconych im usług. 

2. Wykonawca odpowiada za wszelkie działania i zaniechania osób trzecich, o których 

mowa w ust. 1. 
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§ 14 

Wykonawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę 

trzecią wierzytelności już wymagalnych, a także przyszłych, przysługujących Wykonawcy na 

podstawie niniejszej umowy. Powyższy zakaz dotyczy także praw związanych 

z wierzytelnością, w szczególności roszczeń o zaległe odsetki – art. 509 § 1 i § 2 Kodeksu 

cywilnego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić 

będzie istotne naruszenie warunków niniejszej umowy uprawniające Zamawiającego do 

odstąpienia od umowy, w terminie 30 dni od daty dowiedzenia się o opisanych wyżej 

okolicznościach. 

 

§ 15 

1. Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle wykonywania niniejszej umowy będą 

rozstrzygane przez sąd powszechny, miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

 

§ 16 

1. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 

jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. 

2. Załączniki do umowy, które stanowią jej integralną część: 

1) Zbiór procedur, tj.: 

I. Zakres obowiązków ratowników wodnych Parku Wodnego w Świeciu, 

II. Zakres obowiązków kierownika zmiany, 

III. Procedura określająca granice strefy nadzoru ratowniczego, 

IV. Osoby odpowiedzialne za bezpieczne funkcjonowanie atrakcji Parku 

Wodnego w Świeciu, 

V. Procedura dotycząca postępowania ratowników wodnych podczas 

ewakuacji obiektu, 

VI. Procedura dotycząca postępowania z protokołami z czynności podjętych 

przez ratownika w Parku Wodnym, 

VII. Protokół ze zdarzenia na terenie Parku Wodnego w Świeciu, 

VIII. Wewnętrzna procedura łączności pomiędzy stanowiskami ratowniczymi, 

IX. Procedura postępowania z osobą łamiącą regulamin Parku Wodnego 

w Świeciu, 

X. Procedura przy biologicznym lub chemicznym skażeniu wody, 

XI. Ogólna procedura ewakuacji z niecki i hali basenowej, 
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XII. Procedura ewakuacji z niecek basenów przy wystąpieniu nagłego zaniku 

energii elektrycznej, 

XIII. Procedury wypadkowe z podziałem na strefy, 

XIV. Procedura czasowego wyłączenia określonych obszarów pływalni 

z używalności, 

XV. Procedura obejmowania dyżuru przez ratowników wodnych, 

XVI. Procedura przekazywania dyżuru przez ratowników wodnych, 

XVII. Procedura zakończenia dyżuru przez ratowników wodnych, 

XVIII. Procedura dotycząca prowadzenia podstawowej dokumentacji ratowniczej, 

XIX. Procedura włączania i wyłączania atrakcji wodnych, 

2) Harmonogram pracy ratowników z wyliczeniem roboczogodzin, 

3) Polisa ubezpieczeniowa OC Wykonawcy. 

 

 

………………….. ………………… 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 

 


