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UMOWA Nr       /2022 

 

Zawarta w dniu …………………. w Dąbrowie Górniczej, pomiędzy: 

 

„NEMO – WODNY ŚWIAT DĄBROWA GÓRNICZA” Sp. z o. o. z siedzibą: 

41-300 Dąbrowa Górnicza Aleja Róż 1, wpisaną do KRS 0000113771, prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy w Katowicach, NIP 629-21-77-888, REGON 276915607, BDO 000238550,  

Kapitał Zakładowy 81.064.500,00 zł. 

 

reprezentowaną przez: 

Prezes Zarządu      Tomasza Kowalskiego 

zwanym w dalszej części umowy ,,ZAMAWIAJACYM” 

a 

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

zwanym w dalszej części umowy ,,WYKONAWCĄ” 

strony zgodnie postanawiają: 

 

§ 1 Przedmiot umowy 

1. ZAMAWIAJACY zleca, a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania przedmiot umowy polegający                 

na prowadzeniu przez instruktora zajęć rekreacyjnych „Aqua Cycling” z użyciem sprzętu w postaci 

rowerów wodnych (15 sztuk), prowadzeniu przez instruktora zajęć rekreacyjnych zajęć „Aqua 

Jump” z użyciem sprzętu w postaci trampolin wodnych (15 sztuk), prowadzeniu w wodzie zajęć 

„Aqua Aerobic” w ilości (15 sztuk) w obiekcie „Nemo – Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” Sp. z o.o. 

przy Alei Róż 1 w Dąbrowie Górniczej. 

2. Harmonogram zajęć określa załącznik nr 1 do umowy. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo                  

do zmiany harmonogramu zajęć. 

a) WYKONAWCA oświadcza że: 

kadra prowadząca zajęcia posiada co najmniej roczne doświadczenie (odpowiednio                             

do prowadzonych zajęć) w prowadzeniu zajęć: 

- aqua aerobic, aqua jump oraz aqua cycling 

b) stosowany sprzęt posiada atesty/aprobaty techniczne dopuszczające do ogólnego użytku. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania zajęć na dzień przed ustalonym terminem zajęć               
na adres mailowy dok@nemo-swiatrozrywki.pl  Przyczyną odwołania zajęć może być liczba osób, 
które zgłosiły swój udział poniżej 10 osób, siła wyższa, przyczyny techniczne i inne. W przypadku 
odwołania zajęć wynagrodzenie Wykonawcy nie należy się.  

4. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do okresowego kontrolowania należytego wykonania usługi 

przez WYKONAWCĘ. Kontrole będą odnotowywane pisemnie, a ewentualne uchybienia muszą 

zostać usunięte na bieżąco. 

mailto:dok@nemo-swiatrozrywki.pl
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5. ZAMAWIAJĄCY przekazuje informacje o zagrożeniach oraz zasady przebywania na terenie „Nemo 
– Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” Sp.  z o.o. stanowiącą załącznik nr 2.                
 

§ 2 Termin realizacji 

Od daty zawarcia umowy, nie wcześniej niż  od 2 stycznia 2023r. do 31 marca 2023r. 

 

§ 3 Wynagrodzenie 

1. Za przedmiot umowy określony w §1 niniejszej umowy ZAMAWIAJĄCY płacić będzie 

WYKONAWCY: 

a) wynagrodzenie za jedną godzinę prowadzenia zajęć (45 minut) przez instruktora  

z użyciem sprzętu wskazanego przez WYKONAWCĘ wynosi ………………………...…………….. zł netto 

(słownie………………………………… złotych ……………../100) w przypadku zajęć aqua jump oraz 

aqua cycling, 

b) wynagrodzenie za jedną godzinę prowadzenia zajęć (45 minut) przez instruktora z użyciem 

sprzętu  wskazanego przez WYKONAWCĘ wynosi ……………………………………………… zł netto 

(słownie: …………………………………... złotych ……./100) w przypadku zajęć aqua aerobicu. 

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi raz w miesiącu po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury  

 w ciągu 14 dni od dnia otrzymania faktury. 

3. Wartość umowy nie przekroczy kwoty ……………………………………. zł brutto. 

 

§ 4 Zobowiązania Wykonawcy 

1. WYKONAWCA zobowiązany jest do: 

a) przestrzegania postanowień regulaminu porządkowego obowiązującego na obiekcie Nemo, 

stosowania się do wskazówek obsługi basenu, w szczególności w zakresie sposobu korzystania 

z obiektu, jak również dotyczących zachowania porządku i bezpieczeństwa podczas kąpieli, 

b) sporządzania miesięcznych sprawozdań z przebiegu realizacji zadania, 

c) usunięcia na swój koszt wszelkich uszkodzeń infrastruktury basenowej będących następstwem 

niewłaściwego (nieostrożnego) użycia sprzętu wykorzystywanego w czasie zajęć, 

d) usunięcia w ciągu 24 godzin awarii sprzętu w przypadku jej wystąpienia. 

 

§ 5 Warunki odstąpienia od umowy 

1. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron bez wypowiedzenia, za pisemnym 

zawiadomieniem, w przypadku rażącego naruszenia przez drugą stronę warunków umowy. 

2. WYKONAWCY przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy przed upływem okresu, na jaki 

została zawarta, w następujących przypadkach: 

a) gdy ZAMAWIAJĄCY dopuści się zwłoki z zapłatą za pełne dwa okresy płatności, 

 po wcześniejszym wezwaniu do zapłaty. 

 

3. ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy przed upływem okresu na jaki 

została zawarta, w następujących przypadkach, gdy WYKONAWCA nie wywiązuje się z obowiązków 

określonych w §1 pkt.3 
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§ 6 Kary umowne 

1. WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne: 

a) za nie przeprowadzenie zajęć z winy WYKONAWCY w wysokości 200,00 zł za każdy stwierdzony 

przypadek. Kara nie zostanie naliczona w przypadku gdy WYKONAWCA, zgłosi 

ZAMAWIAJĄCEMU do 2 dni przed planowanym terminem zajęć mailowo na adres dok@nemo-

swiatrozrywki.pl  

b) za odstąpienie od umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO bądź Wykonawcę z przyczyn zależnych od 

WYKONAWCY w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 4.3 

2. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych  

w przypadku gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

3. Wysokość  zastrzeżonych kar umownych nie może przekroczyć 30% wartości przedmiotu umowy 

określonego w § 3 ust. 3. 

 

§ 7 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

1. Administratorem Danych Wykonawcy jest Nemo – Wodny Świat Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o. 

2. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod adresem: 

iod@nemo-swiatrozrywki.pl 

3. Dane osobowe Wykonawcy dane osobowe będą przetwarzane: 

a) w celu wykonania umowy [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 b) Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej Rozporządzeniem] 

przez okres jej trwania, oraz później; 

b)  w celach wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez 

Zamawiającego, co oznacza w szczególności obsługę, dochodzenie i obronę przed 

ewentualnymi roszczeniami związanymi z podpisaną umową przez okres do wygaśnięcia tych 

roszczeń; 

c) w celach wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Zamawiającym, 

w szczególności obowiązków rachunkowych i podatkowych przez okres przewidziany                                

w odpowiednich przepisach prawa. [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 c) Rozporządzenia – 

wykonanie obowiązku nałożonego przepisami prawa]. 

4. Podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest konieczne do zawarcia umowy. Ich niepodanie 

uniemożliwi zawarcie umowy. 

5. Dane osobowe Wykonawcy mogą być ujawnione na rzecz odbiorców, tj. podmiotów 

współpracujących z Zamawiającym, na podstawie zawartych przez niego umów, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa i wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy. 

6. Zgodnie z Rozporządzeniem Wykonawcy przysługuje: 

a) Prawo dostępu do swoich danych i otrzymania ich kopii; 

b) Prawo do sprostowania (poprawy) swoich danych; 

c) Prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie wynika                       

z obowiązku prawnego lub sprawowania władzy publicznej; 

d) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych. 

7. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych. 
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Każda ze Stron powiadomi własnych pracowników i/lub podwykonawców o przekazaniu ich 

danych osobowych drugiej Stronie i jest zobowiązana do wypełnienia wobec nich wszelkich 

obowiązków, umożliwiających legalność takiego przekazania. Każda ze stron jest odpowiedzialna 

za wypełnienie obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO wobec własnych 

pracowników i podwykonawców. 

 

§ 8 Klauzula poufności 

Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji związanych  

z wykonywaniem niniejszej umowy z zastrzeżeniem przepisów ustawy o dostępie do informacji 

publicznej. 

 

§ 9 Osoby do kontaktu 

1. Do kontaktu i uzgodnień realizacji Umowy upoważnione są następujące osoby: 

a) ze strony ZAMAWIAJĄCEGO Pani …………………………………………………….. tel. ……………………… 

email: ………………………………………………………. 

b) ze strony WYKONAWCY  Pan …………………………………… tel. ………………………………………. 

 

§ 10 Postanowienie końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

2. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej możności formy pisemnej                  

w postaci aneksu. 

3. Do niniejszej umowy nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych. 

4. Spory, mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem umowy, Strony poddają rozstrzygnięciu 

przez sąd właściwy dla strony ZAMAWIAJĄCEGO. 

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

 

 

 

 

WYKONAWCA       ZAMAWIAJĄCY 
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Załącznik nr 1 do umowy  

 

Harmonogram zajęć 

 

AQUA JUMP 

Poniedziałek   19:55 – 20:40  

Środa    19:55 – 20:40  

Czwartek   19:55 – 20:40  

Piątek    18:00 – 18:45  

 

AQUA CYCLING 

Poniedziałek   19:00 – 19:45  

Wtorek   19:55 – 20:40  

Środa    19:00 – 19:45  

Piątek    19:00 - 19:45 

 

AQUA AEROBIC 

Wtorek   17:45 – 18:30  

Czwartek    19:00 – 19:45 
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Załącznik nr 2 do umowy 

 

ZASADY PRZEBYWANIA NA TERENIE PARKU WODNEGO  
„NEMO - WODNY ŚWIAT DĄBROWA GÓRNICZA” Sp. z o.o. 

 

Zagrożenia mogące wystąpić podczas przebywania na terenie Parku Wodnego „Nemo-Wodny Świat 
Dąbrowa Górnicza” Sp. z o.o.  

- Potknięcie się, poślizgnięcie upadek podczas poruszania się po terenie Parku Wodnego – mokre 
posadzki, schody, itp.; 

- Uderzenie o nieruchome elementy wyposażenia Parku Wodnego; 

- Niezamierzone wpadnięcie do basenu; 

- Kontakt z substancją chemiczną – skórny, inhalacyjny, spożycie substancji; 

- Porażenie prądem elektrycznym 

- Urazy powstałe na skutek kontaktu z elektronarzędziami i innymi maszynami w ruchu;  

- Urazy powstałe na skutek kontaktu z narzędziami ręcznymi 

- Upadek z wysokości pow. 1 m; 

 

Zasady określają tryb postępowania i zakres obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, 

ochrony przeciwpożarowej podczas usług wykonywanych przez firmy zewnętrzne na terenie Parku 
Wodnego „Nemo - Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” Sp. z o.o. niezależnie od ich rodzaju, zakresu                  

i czasu trwania 

1. Podwykonawcom i ich pracownikom zabrania się wnoszenia na teren Parku Wodnego alkoholu               
i napojów alkoholowych, narkotyków i innych środków odurzających.  

2. Zabrania się palenia tytoniu w pomieszczeniach Parku Wodnego. 

3. Podwykonawcy i pracownicy podwykonawców muszą przestrzegać wszystkich powszechnie obo-
wiązujących zasad, przepisów, norm i BHP i Ppoż. 

4. Pracownikom firm zewnętrznych, wykonującym prace na terenie Parku Wodnego udostępnia się 
pomieszczenia higieniczno-sanitarne  

5. Pracownicy firm zewnętrznych zobowiązani są do stosowania się do informacji zawartych na zna-
kach informujących, ostrzegawczych, zakazu. 

6. Wszyscy pracownicy, którzy zauważą pożar lub inne zagrożenie są obowiązani niezwłocznie 
ostrzec osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia, poinformować odpowiednie służby oraz wy-
konać działania w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. 

7. Prace pożarowo niebezpieczne mogą być wykonywane po ustaleniu warunków bezpieczeństwa             
z Kierownikiem Działu Technicznego, zgodnie z zasadami obowiązującymi w „Nemo-Wodny Świat 
Dąbrowa Górnicza” Sp. z o.o. 

8. Podwykonawcy i pracownicy podwykonawców zobowiązani są do: 

a) posprzątania stanowiska na którym były wykonywane prace, 

b) używania sprawnych urządzeń, narzędzi oraz maszyn, 

c) przystępowania do pracy w odzieży roboczej z nazwą lub logiem firmy, obuwiu ochronnym oraz 
w środkach ochrony indywidualnej wymaganych podczas wykonywania określonej pracy wg ob-
owiązujących przepisów.  

d) natychmiastowego zgłaszania każdego wypadku przy pracy, któremu uległ pracownik, bezpo-
średniemu przełożonemu, a ten z kolei winien zawiadomić Koordynatora robót/Umowy. 
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e)  w uzasadnionych przypadkach oznakowania i wygrodzenia miejsca robót a także utrzymywania 
go w porządku przez cały czas trwania prac.  

f) natychmiastowego usunięcia rozsypanych i rozlanych substancji postępując zgodnie z Instrukcją 
BHP przy pracach z substancjami chemicznymi i/lub kartą charakterystyki. 

g) sprzątania terenu regularnie podczas wykonywania prac, jak również po ich zakończeniu. Zabra-
nia się zostawiania niezabezpieczonych, nieodpowiednio składowanych elementów, materiałów, 
narzędzi itp. używanych do wykonania pracy. 

h) poinformowania pracowników znajdujących się w pobliżu prowadzonych prac  
o występujących zagrożeniach związanych z ich pracą, 

i) podczas prowadzenia robót stwarzających szczególne zagrożenia dla zdrowia, przestrzegania 
wytycznych zawartych w instrukcjach dotyczących prac szczególnie niebezpiecznych, 

j) wyłączania przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych, serwisowych, naprawczych, porządko-
wych itp., wszelkich niebezpiecznych źródeł energii, które narażałyby na niespodziewane lub 
nagłe uwolnienie energii ze źródeł energii elektrycznej, cieplnej. Miejsca wyłączenia powinny 
być odpowiednio oznakowane. 

k) uzyskania ustnej zgody od Koordynatora prac/umowy na wniesienie substancji chemicznych 
(zwłaszcza niebezpiecznych) na teren Parku Wodnego. Do wszystkich substancji niebezpiecz-
nych należy posiadać na miejscu aktualne karty charakterystyk.  

l) prawidłowego przechowywania i zabezpieczenia przed przypadkowym użyciem przez osoby nie-
uprawnione  narzędzi oraz sprzętu.  

m) przestrzegania wszystkich zasad związanych z ochroną ppoż, a w szczególności zabronione jest 
używanie otwartego ognia oraz stosowanie innych czynników mogących zainicjować zapłon                  
w miejscach występowania materiałów niebezpiecznych pożarowo; 

n) posiadania odpowiednich uprawnień podczas wykonywania prac związanych  
z podłączaniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń. 

o) prowadzenia prac w sposób nie zagrażający pracownikom Podwykonawcy, pracownikom Parku 
oraz klientom Parku, a także nie mające negatywnego wpływu na środowisko naturalne. 

Kontrole w miejscu wykonywanych prac 

Pracownicy działu BHP oraz upoważnieni pracownicy Parku Wodnego „NEMO - WODNY ŚWIAT 
DĄBROWA GÓRNICZA” Sp. z o.o. odpowiedzialni za kontrolowanie postępu robót wykonywanych 
przez Wykonawcę/Podwykonawcę są uprawnieni do przeprowadzania wizyt bez uprzedzenia,                       
w miejscu prowadzonych robót i do sporządzania zapisów (w tym także w formie audio-wizulanej)              
z tych wizyt. 
Wykonawcy/Podwykonawcy na żądanie działu BHP mają obowiązek udostępnić dokumenty 
dotyczące zakresu przeprowadzanej kontroli. 
Wszelkie spostrzeżenia zarejestrowane podczas w/w wizyt, które sugerowałyby istnienie 
potencjalnego niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia ludzi oraz zagrożenia dla środowiska 
naturalnego i infrastruktury, mogą spowodować zatrzymanie robót.  Wznowienie tych robót może 
nastąpić po wdrożeniu niezbędnych środków i zrealizowaniu czynności naprawczych. 
 

Koordynatorem bhp jest: 

 

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

data, podpis, stanowisko osoby szkolącej 
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Oświadczam, że zostałem zapoznany z zagrożeniami, jakie mogą wystąpić podczas przebywania                    

na terenie „NEMO-WODNY ŚWIAT DĄBROWA GÓRNICZA” Sp. z o.o., sposobem zapobiegania                        

ich występowania, obowiązkami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, p.poż i ochrony 

środowiska wynikającymi z przepisów prawa. 

Zobowiązuję się do przestrzegania zapisów w/w zapisów oraz do przestrzegania ogólnie 

obowiązujących przepisów i zasad bhp, p.poż i ochrony środowiska podczas przebywania  

na terenie PARKU WODNEGO  ”NEMO - WODNY ŚWIAT DABROWA GÓRNICZA” Sp. z o.o. 

 

l.p. Data 
Imię i nazwisko przeszkolonego 
pracownika firmy zewnętrznej  

 podpis  pracownika firmy zewnętrznej  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


