
Ogłoszenie o zamówieniu 
 

na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 euro na podstawie art. 138o ust. 1 ustawy 

z dn. 29 stycznia 2004 ustawy Prawo zamówień publicznych pn. „Zakup usług 

rekreacyjnych świadczonych przez parki wodne, dla dzieci i młodzieży ze szkół 

podstawowych oraz dzieci przed osiągnięciem wieku szkolnego zamieszkałych na 

terenie Dąbrowy Górniczej, w okresie wakacji letnich 2020 r.” (ZP02/CSiR/20) 

 

 

1. Nazwa i adres zamawiającego. 
 
GMINA DĄBROWA GÓRNICZA, NIP: 629-246-26-89 REGON 276255312, 

Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej      
ul. Konopnickiej 29 

41-300 Dąbrowa Górnicza 

Telefon/fax: (0-32) 2612010/2612402 
e-mail: csir@csir.pl    
NIP: 6292170981 
REGON: 276-83-27-55 
 

2. Termin realizacji zamówienia. 
 

Zamówienie będzie realizowane w okresie wakacji letnich od 01.07.2020 r. do 31.08.2020 r., za 

wyjątkiem niedziel. 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia. 
 
Przedmiotem zamówienia jest zakup usług świadczonych przez tzw. parki wodne z 

przeznaczeniem dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych oraz dzieci przed osiągnięciem 

wieku szkolnego zamieszkałych na terenie Dąbrowy Górniczej. Zamówienie obejmuje 25 000 

dwugodzinnych wejść do parku wodnego we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel, 

podczas wakacji letnich od 01.07.2020 r. do 31.08.2020 r.  

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawarte są we wzorze przyszłej umowy – zał. nr 2 

do ogłoszenia. 
Zamawiający wymaga, aby usługa obejmowała (minimalne wymagane wyposażenie 

obiektu, którym dysponuje Wykonawca) m.in.: 
a) korzystanie z basenu sportowego o wymiarach min. 25,0 m x 12,5 m, 

b) korzystanie z basenu rekreacyjnego, który wyposażony powinien być w  atrakcje typowe 

dla parków wodnych, tj. część wewnętrzna oraz zewnętrzna, leżanki i siedziska z masażem 

wodnym, tzw. bicze wodne, sztuczna rzeka, 
c) korzystanie z basenu zewnętrznego o wymiarach min. 25,0 m x 12,5 m, 

d) korzystanie ze zjeżdżalni rurowych (min. 2), 

Ponadto obiekt powinien być wyposażony w: 

e) saunę, 

f) restaurację lub bar, 

Kompleks basenów powinien mieć możliwość równoczesnej obsługi co najmniej 200 osób. 

Obiekt powinien spełniać wymagania i funkcjonować zgodnie z wymogami określonymi w 

przepisach prawa powszechnie obowiązującego i zaleceniach/wytycznych Głównego 

Inspektora Sanitarnego.  

Korzystanie z obiektu odbywać się będzie na zasadach ogólnodostępności. Pozostałe 

warunki realizacji zamówienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do 

niniejszego ogłoszenia. 

 

4. Kryteria oceny ofert. 
 

Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany na podstawie sumy punktacji przyznanej 

dla następujących kryteriów: 

 

a) cena = 50% 

 



Punktacja w kryterium „cena” przyznawana będzie wg poniższego wzoru: 

cena oferty o najniższej cenie jednostkowej/cena oferty badanej x 50 pkt. 

 

b) odległość (w linii prostej) obiektu, w którym Wykonawca będzie świadczył usługi określone 

w pkt. 3, od centrum Dąbrowy Górniczej (liczone od skrzyżowania ulic Al. Tadeusza 

Kościuszki/Królowej Jadwigi, dalej Sobieskiego, zwane dalej „odległość”= 50% 

 

Punktacja w kryterium „odległość” przyznawana będzie wg poniższej tabeli: 

 

Odległość od centrum Dąbrowy Górniczej Punktacja 

pow. 10 km 0 pkt 

pow. 9 do 10 km 5 pkt 

pow. 8 do 9 km 10 pkt 

pow. 7 do 8 km 15 pkt 

pow. 6 do 7 km 20 pkt 

pow. 5 do 6 km 25 pkt 

pow. 4 do 5 km 30 pkt 

pow. 3 do 4 km 40 pkt 

pow. 1 do 2 km 45 pkt 

0-1 km 50 pkt 

 

5. Warunki udziału w postępowaniu. 

 

Wykonawca biorący udział w postępowaniu powinien dysponować obiektem wyposażonym 

zgodnie z opisem zawartym w pkt. 3 niniejszego ogłoszenia. Zamawiający nie stawia 

dodatkowych warunków dotyczących właściwości Wykonawcy. 

 

6. Dokumenty jakie dostarcza Wykonawca biorący udział w postępowaniu. 

 

Wykonawca składający ofertę dostarcza wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną 

formularz ofertowy (zał. nr 1 do ogłoszenia). 

 

7. Zasady przygotowania oferty. 

 

a) każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, 

b) oferta musi być sporządzona zgodnie ze wzorem formularza ofertowego, o którym mowa 

w pkt. 6 niniejszego ogłoszenia, 

c) oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania 

Wykonawcy, 
d) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 

e) Oferta musi być sporządzona w języku polskim.  

 

8. Miejsce i termin złożenia oferty. 

 

Oferta powinna być złożona w siedzibie Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej ul. 

Konopnickiej 29 (sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do 23.06.2020 r. godz. 9.00.  

 

9. Otwarcie ofert. 

 

Zamawiający dokona otwarcia ofert w dn. 23.06.2020 r. godz. 9.15. 

 

10. Opis zastosowanej procedury. 

 

a) niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający dokona przeglądu ofert w zakresie spełniania 

warunków niniejszego postępowania, 



b) Zamawiający ma prawo do wezwania Wykonawców, którzy złożyli ważne oferty do 

negocjacji dodatkowych i złożenia ofert ostatecznych, 

c) oferty Wykonawców nie spełniających warunków udziału w postępowaniu lub których 

oferty nie są zgodne z wymaganiami określonymi w Ogłoszeniu, a także którzy m. in. nie 

uzupełnili oferty, nie złożyli wyjaśnień  nie podlegają ocenie, 

d) rozstrzygnięcie Postępowania polega na dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty                 

lub stwierdzeniu, że nie doszło do udzielenia zamówienia. 

e) do nieudzielenia zamówienia dochodzi w następujących sytuacjach: 

- nie wpłynęła ani jedna oferta, 

- wszystkie oferty złożone w postępowaniu nie podlegają ocenie na podstawie lit. c powyżej,  

 - cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia, 

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że udzielenie zamówienia nie leży w 

interesie Zamawiającego czego nie można było przewidzieć wcześniej. 

f) Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert 

określonych w pkt 4 ogłoszenia, 

g) umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta z Wykonawcą, który złożył 

ofertę najkorzystniejszą w terminie do 10 dni, licząc od terminu składania ofert określonego w 

pkt. 8 . 

 

11. Załączniki do niniejszego ogłoszenia. 

 

Załącznikami do ogłoszenia są 

a) formularz ofertowy – załącznik nr 1, 

b) wzór umowy – załącznik nr 2. 

 

12. Przepisy. 

 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych dla zamówień o wartości poniżej 750 000 euro na usługi. 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu, zastosowanie mają właściwe 

przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

13. Ochrona danych osobowych. 

 

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 oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:  

 administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Centrum Sportu i Rekreacji w 

Dąbrowie Górniczej z/s w Dąbrowie Górniczej ul. Konopnickiej 29 

 w Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej powołano inspektora ochrony 

danych osobowych; kontakt: e-mail:  iod@csir.pl , tel. 32 2612010, 

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

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „Zakup 

usług rekreacyjnych świadczonych przez parki wodne, dla dzieci i młodzieży ze 

szkół podstawowych oraz dzieci przed osiągnięciem wieku szkolnego 

zamieszkałych na terenie Dąbrowy Górniczej, w okresie wakacji letnich 2020 r.” 

ozn. ZP02/CSiR/20, prowadzonym w trybie art. 138o ustawy Prawo zamówień 

publicznych, 

 odbiorcami 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 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), 

dalej „ustawa Pzp”;   

 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; 
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 obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w 

przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z 

ustawy Pzp;   

 w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 Wykonawca posiada prawo: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do własnych danych osobowych; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania własnych danych 

osobowych **; 

− 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 ***;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy 

RODO; 

 Wykonawcy nie przysługuje: 

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

osobowych; 

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

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

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 

ust. 1 lit. c RODO. 

 

 

 

 

 

 

 

Zatwierdził: Henryk Mańka – Z-ca Dyrektora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub 

podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 

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



 

Załącznik nr 1 do ogłoszenia 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Nr ewidencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP02/CSiR/20 
 

Nazwa zamówienia: „Zakup usług rekreacyjnych świadczonych przez parki wodne, dla 

dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych oraz dzieci przed osiągnięciem wieku szkolnego, 

zamieszkałych na terenie Dąbrowy Górniczej w okresie wakacji letnich 2020 r.”. 

 

Zamawiający: 

Gmina Dąbrowa Górnicza 

Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej      

ul. Konopnickiej 29 

41-300 Dąbrowa Górnicza 

 

Nazwa Wykonawcy: 

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

adres: ……………………………………………………………………………………………………...... 

NIP………………………………………………. Regon …………………………………………………. 

Telefon ……………………………………….... Faks ……………………………………………………. 

Adres e-mail ……………………………………………………………………………………………….. 

 
Niniejszym zgłaszam przystąpienie do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 

138o ustawy Prawo zamówień publicznych na ww. zadanie zgodnie z wymogami Zamawiającego, 

określonymi w ogłoszeniu i projekcie umowy. 

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z ogłoszeniem i projektem umowy i zawarte w nich 

wymagania i warunki zawarcia umowy przyjmuję bez zastrzeżeń. 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu, tj. dysponuję obiektem parku wodnego 

wyposażonym zgodnie z opisem zawartym w pkt. 3 Ogłoszenia o zamówieniu. 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania 

się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 

Deklaruję/my, wykonanie zamówienia wg ceny jednostkowej za dwugodzinne korzystanie z 

wyposażenia obiektu parku wodnego określonego w pkt. 3 ppkt a do d Ogłoszenia o zamówieniu przez 

jedną osobę w wysokości: 

 

...................................................................................... złotych brutto (w tym ……. % podatek VAT) 

 

słownie: ........................................................................................................................ złotych brutto. 

 
1. W cenie ofertowej zostały ujęte wszystkie koszty niezbędne do realizacji  umowy. 

2. Gwarantuję niezmienność ceny wykonywania umowy. 

3. Uważam się związany niniejszą ofertą przez czas 10 dni, licząc od terminu składania ofert. 

4. W przypadku uznania mojej/naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się zawrzeć umowę w 

miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego. 

 

 

 

 

 

..................................                                                                            ………….............................. 
           Data                                                                                                              Podpis i pieczątka osób(y  wskazanej 

w dokumencie upoważniającym do 

występowania w obrocie prawnym    

lub posiadające pełnomocnictwo 
 
 

1) rozporządzenie 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 oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub 

zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tre-

ści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie) 



Załącznik nr 2 do ogłoszenia 

 

Nr ewidencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP02/CSiR/20 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

Gmina Dąbrowa Górnicza 

Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej      

ul. Konopnickiej 29 

41-300 Dąbrowa Górnicza 

 

Wzór umowy (nie wypełniać) 

Umowa zlecenia nr     /2020/ 

 

zawarta w dniu ……………….. roku w Dąbrowie Górniczej 

w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. Zakup 

usług rekreacyjnych świadczonych przez parki wodne, dla dzieci i młodzieży ze szkół 

podstawowych oraz dzieci przed osiągnięciem wieku szkolnego zamieszkałych na 

terenie Dąbrowy Górniczej, w okresie wakacji letnich 2020 r.” oznaczonego nr  

ZP02/CSiR/20, prowadzonego na podstawie art. 138o ust. 1 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 

Prawo zamówień publicznych dla usług o wartości poniżej 750  tys. euro. (t.j. Dz. U. z 2019 

r., poz. 1843) pomiędzy: 

 

GMINA DĄBROWA GÓRNICZA, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza 

NIP: 629-246-26-89 REGON 276255312 

Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej, ul. Konopnickiej 29 

41-300 Dąbrowa Górnicza, 

 reprezentowana przez: 

……………………………. 

zwana dalej Zleceniodawcą  

 

oraz 

 

1.  …………………………………………………., 

2.  …………………………………………………., 

zwane dalej Zleceniobiorcą.  

 

§1 

1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania za 

wynagrodzeniem usługi polegającej na udostępnieniu dla dzieci i młodzieży ze szkół 

podstawowych oraz dla dzieci przed osiągnięciem wieku szkolnego, zamieszkałych 

na terenie Dąbrowy Górniczej, kompleksu basenów m.in. : 

a) basenu sportowego o wymiarach min. 25,0 m x 12,5 m. 

b) basenu rekreacyjnego (część wewnętrzna oraz zewnętrzna, leżanki i siedziska                               

z masażem wodnym tzw. bicze wodne, sztuczna rzeka),  

c) basenu zewnętrznego o wymiarach min. 25,0 m x 12,5 m, 

d) zjeżdżalni rurowych do basenów min. 2, 

znajdujących się na terenie obiektu ………………………………………………., będących 

w posiadaniu Zleceniobiorcy. 

 

2. Usługi określone w ust. 1 będą świadczone przez Zleceniobiorcę w okresie wakacji 

letnich od 01.07.2020 r. do 31.08.2020 r. za wyjątkiem niedziel, z zastrzeżeniem §2 oraz 

§3 ust. 6 niniejszej umowy. 

 

§2 

1. Zleceniodawca udostępni posiadany przez siebie obiekt na poniższych zasadach: 

a) dzieci i młodzież ze szkół podstawowych po ukończeniu 13 roku życia: wstęp w 

okresie określonym w §1 w godzinach 9.00 – 16.00 (ostatnie wejście godz. 14.00) na 

podstawie aktualnej legitymacji szkolnej lub innego dokumentu tożsamości 



wydanego dla dziecka, potwierdzających miejsce zamieszkania na terenie Gminy 

Dąbrowa Górnicza, 

b) dzieci w wieku przed osiągnięciem wieku szkolnego oraz ze szkół podstawowych 

do ukończenia 13 roku życia: wstęp w okresie określonym w §1 powyżej w godzinach 

9.00 – 21.00 (ostatnie wejście godz. 19.00) obowiązkowo pod opieką opiekuna 

prawnego na podstawie wpisu w dokumencie opiekuna w przypadku dzieci w wieku 

przedszkolnym lub legitymacji szkolnej, lub innego dokumentu tożsamości wydanego 

dla dziecka, potwierdzających miejsce zamieszkania na terenie Gminy Dąbrowa 

Górnicza, wstęp opiekuna zamieszkałego na terenie Dąbrowy Górniczej odbywa się 

na podstawie przysługującego biletu ulgowego lub normalnego z uwzględnieniem 

20% zniżki, 

2. W okresie świadczenia usług określonych w §1 umowy, Zleceniobiorca zobowiązany 

jest zapewnić możliwość korzystania z obiektu parku wodnego przez ilość osób nie 

większą niż określona w powszechnie obowiązujących przepisach prawa i 

zaleceniach/wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie dotyczącym 

zapobiegania COVID-19, a w przypadku braku takich przepisów/zaleceń/wytycznych 

przez nie więcej niż 350 osób.  

3. W okresie świadczenia usług określonych w §1 umowy, Zleceniobiorca zobowiązany 

jest udostępniać posiadany obiekt na warunkach określonych w niniejszej umowie 

bez pobierania opłat od dzieci i młodzieży szkolnej określonej w ust. 1.  

4. Zleceniobiorca udostępni obiekt z zachowaniem odpowiednich przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa w tym z pełną opieką ratowników posiadających 

uprawnienia z zakresu ratownictwa wodnego. 

5. Obiekt powinien spełniać wymagania i funkcjonować zgodnie z wymogami określonymi 

w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz zaleceniach/wytycznych 

Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie dotyczącym zapobiegania COVID-19. 

 

§ 3 

1. Zleceniodawca z tytułu prawidłowej realizacji niniejszej umowy zapłaci 

Zleceniobiorcy wynagrodzenie za każdy pobyt uprawnionej na mocy niniejszej 

umowy osoby tj.  dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych oraz dzieci przed 

osiągnięciem wieku szkolnego zamieszkałych na terenie Gminy Dabrowa Górnicza, w 

wysokości zgodnej ze złożoną ofertą, tj. ……… zł, słownie: ………………. zł za jedną 

osobę za jednostkę pobytu, wynoszącą 2 godziny. 

2. Zapłata wynagrodzenia następuje miesięcznie w częściach na podstawie 

prawidłowo wystawionych przez Zleceniobiorcę faktur odpowiednio za usługi 

realizowane w miesiącach: lipiec sierpień w formie przelewu bankowego na 

rachunek wskazany w fakturze w terminie do 30 dni od otrzymania  faktury przez 

Zleceniodawcę. Podstawą wystawienia faktury jest należyte wykonanie usługi. 

3. Do rachunku bankowego wskazanego do dokonania płatności prowadzony jest 

rachunek VAT zgodnie z art. 62 ust. 1 prawa bankowego, w związku z powyższym 

płatność zostanie dokonana poprzez mechanizm podzielonej płatności. 

4. Zleceniobiorca obowiązany jest załączyć do faktury dzienne raporty  wykonane przez 

urządzenia systemu rejestrującego wejścia na obiekt, zawierające zestawienie 

ilościowe osób które skorzystały z usługi wraz z odpowiednim wyliczeniem należności. 

Wraz z powyższym wykazem, Zleceniobiorca obowiązany jest załączyć odcinki 

biletów zarejestrowanych jako druki ścisłego zarachowania, na podstawie których 

osoby te skorzystały z usługi. 

5. Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość kontroli ww. raportów jak i odcinków 

biletów  w siedzibie Zleceniobiorcy. 

6. Zakres  niniejszej umowy nie może przekroczyć 25 000 słownie: dwadzieścia pięć 

tysięcy jednostek wstępu na basen (dwugodzinnych biletów), który odpowiada 

wartości ……………….. zł słownie: ……………………. 00/100 zł.  

7. Zleceniodawca nie jest zobowiązany do wykorzystania pełnego zakresu umowy 

określonego w ust. 6 powyżej.  

8. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 01.07.2020 r. do 31.08.2020 r. lub do dnia 

wykorzystania pełnego zakresu umowy określonego w ust. 6 powyżej, w zależności od 

tego, która  z tych okoliczności ziści się jako pierwsza. 



 

§ 4 

Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży 

korzystającej z obiektu jak i odpowiada za wszelkie szkody powstałe w związku  z 

korzystaniem przez ww. osoby z obiektu. 

 

 

§ 5 

Strony umowy upoważniają po jednej osobie do koordynacji działań związanych               

z realizacją niniejszej umowy następujące osoby: 

 

Ze strony Zleceniodawcy: ……………………… 

Ze strony Zleceniobiorcy: ……………………….. 

 

§ 6  

1. W przypadku rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze stron z winy leżącej po stronie 

Zleceniobiorcy, Zleceniobiorca dokona zapłaty na rzecz Zleceniodawcy kary 

umownej w wysokości 30% kwoty brutto pozostałej po odjęciu dotychczasowej 

wartości zrealizowanej umowy od zakresu maksymalnego umowy, o którym mowa    

w § 3 ust. 6 umowy. 

2. Zleceniodawca może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym z przyczyny 

leżącej po stronie Zleceniobiorcy, jeżeli Zleceniobiorca pomimo pisemnego 

zastrzeżenia Zleceniodawcy wykonuje obowiązki umowne nienależycie lub 

niezgodnie z warunkami określonymi  w umowie. 

3. Zleceniobiorca wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych                   

z wynagrodzenia należnego Zleceniobiorcy z tytułu dotychczasowej realizacji 

umowy. 

4. Zleceniodawcy przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 

pełnej wysokości poniesionej szkody, ponad wysokość zastrzeżonej kary umownej.  

5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, Zleceniodawca może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku tym Zleceniobiorca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 

     § 7 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Zleceniodawca informuje, iż: 

a) administratorem danych osobowych osób reprezentujących Zleceniobiorcę 

wskazanych w niniejszej umowie oraz osób wskazanych do realizacji umowy jest Centrum 

Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej (dalej „CSiR”), 

b) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Administratora - iod@csir.pl 

c) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 

1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 

r. 

d) odbiorcami danych osobowych będą Podmioty, którymi Administrator powierzył 

przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

e) dane osobowe przechowywane będą nie krócej niż okres archiwizacji dokumentów 

określony na podstawie obowiązujących przepisów prawa, 

f) osoba, której dane są przetwarzane posiada prawo do żądania od administratora 

dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania 

g) osoba, której dane są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego  

h) podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. 

i) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane; 



j) osobie, której dane są przetwarzane nie przysługuje prawo do: 

− żądania usunięcia jej danych osobowych; 

− przenoszenia danych osobowych,  

− wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych, w związku z 

zawartą umową.  

 

§ 8 

1. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności. 

2. Przewiduje się możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku 

do treści oferty, na postawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie 

wskazanym w przepisie art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych.  

3. Przewiduje się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w 

stosunku do treści oferty, na postawie której dokonano wyboru Wykonawcy: 

a) w zakresie zmiany terminów realizacji przedmiotu umowy na skutek wystąpienia 

„siły wyższej” lub innych ważnych przyczyn. „Siła wyższa” oznacza wydarzenie 

nieprzewidywalne i poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu 

umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym 

brzmieniu, 

      b) zmiany stawki podatku VAT: 

- w przypadku zwiększenia stawki VAT- ceny jednostkowe netto zostaną 

pomniejszone z odpowiednim zastosowaniem zwiększonej stawki podatku VAT 

-  w przypadku zmniejszenia stawki VAT- ceny jednostkowe netto nie ulegną 

zmianie, 

     c) zmian przepisów prawa istotnych dla postanowień zawartej umowy. 

4. Z okoliczności stanowiących podstawę zmiany do umowy zostanie sporządzony 

protokół podpisany przez obie strony. 

5. Zmiana umowy powinna nastąpić w formie pisemnego aneksu podpisanego przez 

obie strony, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia oraz powinna zawierać 

uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 

§ 9 

Strony poddają wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy pod jurysdykcję 

polskich sądów powszechnych właściwych dla siedziby Zleceniodawcy. 

 

§ 10 

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową mają zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa.  

 

§ 11 

Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po 

jednym egzemplarzu każdej ze Stron.  

 

 

      Zleceniodawca:                                               Zleceniobiorca: 

 

 


