UMOWA ZLECENIE NR …………..........
Zawarta w dniu ………...w Miechowie
pomiędzy
Centrum Kultury i Sportu w Miechowie , reprezentowaną przez: Dyrektora - Sylwię Suchecką ,
zwaną dalej „Zamawiającym ”
a
…..................................................................................................., Pesel: …........................................,
zwanym/ą dalej „Wykonawcą” lub „INSTRUKTOREM PŁYWANIA”.
w wyniku wyboru Wykonawcy w przetargu nieograniczonym prowadzonym w oparciu o ustawę z dnia
29 stycznia 2004 r ( Dz. U. z 2018 poz.1986) strony ustalają co następuje :
§1
1.Zakres umowy obejmuje :
Zadanie częściowe nr 2 Obsługa instruktorska zajęcia nauki pływania grupowej
Zajęcia nauki i doskonalenia pływania dla uczniów szkół podstawowych oraz dzieci z oddziałów
przedszkolnych (5 latki). Zajęcia trwają godzinę lekcyjna tj. 45 minut dla każdej grupy .
Zajęcia odbywają się w ramach zajęć zajęć ruchowych 6 razy w tygodniu od poniedziałku do
piątku z wyłączeniem dni wolnych od zajęć lekcyjnych oraz w soboty , w godzinach od 8.00 do
22.00
Maksymalna ilość godzin lekcyjnych przypadająca na instruktora wynosi 600.
Forma zatrudnienia : umowa zlecenie, wymiar czasu pracy ok. 600 godzin lekcyjnych. Faktyczna ilość
godzin wynikać będzie z tygodniowego harmonogramu aktualizowanego wg. zapotrzebowania na
usługę w trakcie realizacji zadania), miesięczny okres rozliczeniowy
Wynagrodzenie stanowi iloczyn stawki roboczogodziny( 45 min.) podany w ofercie Wykonawcy i ilość
przepracowanych godzin.
2. Instruktor pływania zobowiązuje się do prowadzenia zajęć nauki pływania dla dzieci, młodzieży i
dorosłych w obiekcie krytej pływalni Centrum Kultury i Sportu w Miechowie w roku 2021 w terminach
ustalonych przez Zamawiającego .
3.W ramach zajęć instruktor pływania w zależności od stopnia nabytych przez beneficjenta
umiejętności będzie miał za zadanie zrealizowanie następującego programu: 1) zapoznać
uczestników z obiektem i zasadami BHP na basenie;
2) zapoznać uczestników z wodą, nauczyć uczestników zanurzania się pod wodą (np. wyławiania
przedmiotów z dna,), skoków oswajających z wodą, otwierania oczu w wodzie, wydechu do wody
ustami i nosem, leżenia na plecach i piersiach na wodzie, poślizgów;
3) nauczyć dzieci i dorosłych podstawowych umiejętności pływackich
4) każdorazowo po zakończonych zajęciach złożyć wykorzystywany sprzęt w wyznaczonym przez
Zamawiającego miejscu;
5) wykorzystywać halę basenową udostępnioną Wykonawcy zgodnie z jej przeznaczeniem. Dbać o
udostępniony na basenie sprzęt z którym Wykonawca będzie miał styczność. Za wszelkie zniszczenia
powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania basenu i sprzętu podczas prowadzenia zajęć na
basenie odpowiada Wykonawca i zobowiązuje się do pokrycia kosztów związanych z ich naprawą lub
wymianą. Wartość ewentualnych szkód określi Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą na
podstawie aktualnie obowiązujących cen rynkowych; 6) zapoznać uczestników nauki pływania i
doskonalenia z treścią Regulaminu Krytej Pływalni w CKIS
7) przestrzegać ograniczenia dotyczącego wielkości grupy przypadającej na jednego instruktora: w
przypadku prowadzenia nauki pływania – jeden instruktor przypada na maksymalnie 15 osób
4. Instruktor pływania oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje uprawniające do prowadzenia
zajęć o których mowa w § 1 ust. 1 oraz ważne zaświadczenia lekarskie stwierdzające zdolność do
pełnienia funkcji trenera lub instruktora pływania oraz aktualne badania epidemiologiczne.
§2
Wykonawca zobowiązuje się wykonywać czynności jak w § 1 na Krytej pływalni w terminach oraz
godzinach określonych w harmonogramie doręczonym przez Zamawiającego.

§3
W razie naruszenia postanowienia § 1 Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 7 dni licząc
od dnia podjęcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie.
§4
1. Za wykonywanie czynności określonych w § 1 umowy Zamawiający przysługuje wynagrodzenie w
kwocie …………..zł brutto (słownie: ………….. za każdą godzinę lekcyjną tj. 45 min.
przeprowadzonych zajęć.
2. Wynagrodzenie, określone w ust. 2 płatne może być w okresach miesięcznych po zakończeniu
miesiąca w którym realizowane były zajęcia .
3. Podstawą wypłaty wynagrodzenia będzie złożenie przez Wykonawcę na dziennik podawczy
Zleceniobiorcy raz w miesiącu rachunku za wykonaną usługę. Wynagrodzenie przekazane będzie na
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze/ rachunku w terminie 14 dni od daty
dostarczenia przez Wykonawcę rachunku do Zamawiającego
4. Do rachunku Wykonawca zobowiązany jest dołączyć zatwierdzone przez Kierownika pływalni lub
osobę upoważnioną sprawozdanie z wykonanych czynności określające ilość faktycznie
przepracowanych godzin.
5. Przelew wierzytelność wymaga pisemnej zgody obu stron.
§5
1. Stronom przysługuje prawo dochodzenia kar umownych.
2. Zamawiający może naliczyć kary umowne w wysokości 1 % całkowitej wartości umowy za
odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy.
3. Wykonawca może naliczyć kary umowne w wysokości 1 % maksymalnej wartości umowy za
odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego.
4. Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 10% całkowitej wartości umowy w przypadku
stwierdzenia niezatrudniania czynności polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony w
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz.U. z 2014r poz. 1502, z późn.zm.)
w
szczególności w zakresie wykonania obowiązków instruktora nauki pływania..
4. Za maksymalną wartość umowy przyjmuje się iloczyn ceny jednostkowej brutto za świadczenie
usługi nauki pływania podanej w ofercie Wykonawcy oraz max. liczbę godzin przewidzianą w SIWZ
dla zadania tj. 600.
§6
1. Wykonawca nie może powierzyć wykonanie czynności określonych § 1 ust. 1 innej osobie. 2. Za
wyrządzone szkody strony odpowiadają na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
3. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji prawem chronionych, które
uzyskał w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy.
§7
I. Informacja o przewidywanych zmianach postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty:
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,
2. Zamawiający określa następujące sytuacje, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian
postanowień zawartej umowy oraz warunki dokonania tych zmian:
1. zmiana regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy (m.in. stawki podatku
od towarów i usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na
podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne) - jeżeli zmiany te
będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę – dopuszczalna jest
zmiana wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy,
II. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie na piśmie w formie aneksu,
pod rygorem nieważności.
§8
Rozwiązanie niniejszej umowy może nastąpić przez każdą ze stron za 21 dniowym okresem
wypowiedzenia a w przypadku rażącego zaniedbania obowiązków przez Instruktora w trybie
natychmiastowym.

§9
Niniejsza umowa będzie obowiązywała od dnia 18.01.2021r. do dnia 31.12.2021r.
§ 10
We wszystkich kwestiach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych, oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r Kodeks Cywilny.
§ 11
Wszystkie spory wynikłe z treści umowy rozstrzyga właściwy Sąd siedziby Zamawiającego .
§ 12
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla Wykonawcy i
dwa dla Zamawiającego.
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