
                                      Załącznik nr 1 
 

Formularz ofertowy 

 

Odpowiadając na zaproszenie do składania ofert na: Świadczenie usługi zabezpieczenia 

ratowniczego, poprzez pełnienie dyżurów ratowniczych na pływalni Ośrodka Sportu i 

Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Włochy przy ul. Gładkiej 18 w Warszawie w okresie 

od 01.02.2023 roku do 31.12.2023 roku, składamy ofertę w imieniu:  

 
Nazwa (firma): ………………………………………………………………………………. 

 

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

 

Adres e-mail: .............................................. Nr telefonu: ………………………………. 

 

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

 

Osoba do kontaktu: ………………………………………………………………………… 

 

Adres e-mail: ……………………………… Nr telefonu: …………………………………. 

 

1. ZAPROPONOWANY przez nas przedmiot zamówienia jest zgodny z zaproszeniem do 

składania ofert.  

2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Zaproszeniem do składnia ofert i uznajemy się za 

związanymi w nim postanowieniami i zasadami postępowania. 

3. OŚWIADCZAMY, że przedmiotowe zamówienie zrealizujemy zgodnie z wytycznymi 

zawartymi w Zaproszeniu, określonymi przez Zamawiajającego.  

4. OFERUJEMY, wykonanie całości przedmiotu zamówienia za: cenę całkowitą 

brutto….…………… złotych (słownie: …………………………………..………… złotych). 

5. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia oferując kwotę za jedną 

roboczogodzinę jednego ratownika w wysokości: ……….. zł. brutto (słownie: 

…………………………………………………………………. złotych).  

6. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie wskazanym w zaproszeniu.  

7. AKCEPTUJEMY 21 dniowy termin płatności. 

8. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w zaproszeniu do 

złożenia oferty, tj. przez okres 30 dni uwzględniając, że termin składania ofert jest 

pierwszym dniem biegu terminu związania ofertą.  



9. OŚWIADCZAMY, że zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty jako 

najkorzystniejszej, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, na podstawie Projektowanych postanowień umowy dołączonych do 

Zaproszenia. 

10. OŚWIADCZAMY, że nie podlegamy wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 7 

ust. 1ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835). 

 

 

 

………………………………. dnia …. - …. - 2022 roku  

 

 

……………………………………………………………… 

        podpis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 2 

 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego, poprzez pełnienie dyżurów ratowniczych 
na pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Włochy przy ul. 

Gładkiej 18 w Warszawie w okresie od 01.02.2023 roku do 31.12.2023 roku 
 

 
1. Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usługi zabezpieczenia ratowniczego 

poprzez zapewnienie wykonywania   i nadzoru nad bezpieczeństwem osób 
korzystających z pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Włochy 
w okresie od 1 lutego do 31 grudnia 2023 r., zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
szczegółowy zakres obowiązków określają przepisy Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o 
bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 
147 z późn. zm.) wraz z obowiązującymi Rozporządzeniami oraz przepisami prawa w 
związku z wystąpieniem stanu epidemii lub stanu epidemicznego. 

2. Usługa będzie realizowana od poniedziałku do piątku w godz. 6.00 – 22.00 oraz  w soboty 
i niedziele w godz. 8.00 – 22.00. 

3. W każdym miesiącu kalendarzowym usługi określone w pkt. 1 świadczone będą przez co 
najmniej 80 godzin. Konkretna ilość godzin świadczenia usług w każdym miesiącu będzie 
uzależniona od bieżących potrzeb Zamawiającego. 

4. Szacunkowa maksymalna ilość godzin świadczenia usług w całym okresie realizacji 
umowy wynosi 1320 godzin. 

5. Zamawiający najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem miesiąca przekaże Wykonawcy 
konkretne dni i godziny świadczenia minimalnej ilości usług, a Wykonawca w odpowiedzi 
na to najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem miesiąca przekaże Zamawiającemu imienny 
harmonogram świadczenia usług przez jego ratowników. 

6. Kontrola nad przestrzeganiem postanowień regulaminów obiektów, w szczególności 
limitów osób mogących korzystać z obiektów, ilości osób mogących korzystać z torów 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa; 

7. Zapewnienie świadczenia usługi przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z Ustawą z dnia 18 
sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (t.j. Dz.U. 

z 2022 r. poz. 147 z późn. zm.), Rozporządzeniem MSW z dnia 23 stycznia 2012 r. (Dz. U. z 
2012 r. poz. 108) w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników 
wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego (z późn. zm.), 
Rozporządzeniem MSW z dnia 21 czerwca 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 747) w sprawie 
szkoleń w ratownictwie wodnym oraz Ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym 
Ratownictwie Medycznym. 

8. Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy, podstawowe opatrzenie ran i urazów, a w 
poważniejszych przypadkach wezwanie Pogotowia Ratunkowego. 

9. Zabezpieczenie w niezbędny sprzęt ratowniczy zgodny z obowiązującymi przepisami, w 
przypadku gdy sprzęt będący na wyposażeniu OSiR Włochy  okaże się niewystarczający. 

10. Bieżące wyposażenie ratowników w stroje i obuwie zgodne z  wymogami Zamawiającego 
i przepisami BHP a także wyposażenie ratowników w środki ochrony indywidualnej 



zgodnie z przepisami i zaleceniami sanitarnymi w związku z wystąpieniem stanu epidemii 
lub stanu epidemicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

11. Dbanie o powierzone mienie ze szczególnym uwzględnieniem sprzętu ratunkowego. 
12. Prowadzenie podstawowej dokumentacji i systemu raportowania. 
13. Przestrzeganie procedur: obejmowania, przekazywania i zakończenia dyżuru, 

alarmowych przy wypadkach oraz powstałych w obiekcie zagrożeniach, udzielania 
pierwszej pomocy przedlekarskiej, łączności. 

14. Zamawiający wymaga od Wykonawcy przed rozpoczęciem realizacji umowy oraz 
każdorazowo w przypadku zatrudniania nowych osób do realizacji umowy w czasie jej 
trwania, przedłożenia oświadczenia przez Wykonawcę o posiadaniu przez osoby 
realizujące zamówienie aktualnych uprawnień; w tym posiadaniu przez ww. osoby 
ważnego dokumentu potwierdzającego ukończony kurs w zakresie kwalifikowanej 
pierwszej pomocy wraz z dokumentem ratyfikacji uprawnień jeśli jest wymagany lub 
ważnej dokumentacji potwierdzającej posiadanie kwalifikacji ratownika medycznego, 
lekarza systemu, lub pielęgniarki systemu realizujących doskonalenie zawodowe. 

15. Zamawiający wymaga od Wykonawcy przed rozpoczęciem realizacji umowy oraz 
każdorazowo w przypadku zatrudniania nowych osób przewidzianych do realizacji 
umowy w czasie jej trwania, złożenia oświadczenia, że ratownicy posiadają: aktualne 
badania lekarskie potwierdzające ich zdolność do wykonywania świadczenia usług na 
stanowisku ratownika wodnego, aktualną książeczkę do celów sanitarno-
epidemiologicznych, przeszkolenie w zakresie przepisów BHP i p.poż. 

16. Zamawiający wymaga od Wykonawcy przed rozpoczęciem realizacji umowy oraz 
każdorazowo w przypadku zatrudniania nowych osób przewidzianych do realizacji 
umowy w czasie jej trwania, złożenia pisemnego oświadczenia, że ratownicy, którym 
Wykonawca powierzył wykonanie usługi nie widnieją w Rejestrach określonych w art. 6 
ust. 1 oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 152) o 
przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym. 

17. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za świadczone usługi przez ratowników, 
którym powierzy wykonanie  usługi. 

18. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie szkody wyrządzone 
Zamawiającemu oraz osobom trzecim przez ratowników, którym powierzył wykonanie 
usługi, w związku z realizacją zamówienia. 

19. Wykonawca odpowiada za wypadki, kontuzje (itp. zdarzenia) ratowników, którym 
powierzył wykonanie usługi, nie wynikające z winy Zamawiającego. 

20. W przypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń przez osoby trzecie, powstałych w 
związku  z wykonywaniem przedmiotu umowy przez ratowników, którym  Wykonawca 
powierzył wykonanie usługi Wykonawca zobowiązuje się we własnym zakresie do 
pokrycia wynikających z tego tytułu roszczeń. Wykonawca w powyższym zakresie 
odpowiada na zasadzie winy. Roszczenia wynikające z wad konstrukcyjnych obiektu 
wyłączają odpowiedzialność Wykonawcy. 

21. W przypadku gdy Zamawiający poniesie jakiekolwiek koszty związane z roszczeniami 
zgłoszonymi wobec niego, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego dokonania 
zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty równej poniesionym kosztom, w terminie nie 
dłuższym niż 7 dni od daty pisemnego wezwania do zapłaty od Zamawiającego. 
Wykonawca w powyższym zakresie odpowiada na zasadzie winy. 

22. Wykonawca oraz ratownicy, którym  Wykonawca powierzył wykonanie usługi nie mogą 
prowadzić nauki pływania w trakcie pełnienia usługi zabezpieczenia ratowniczego w 



ramach realizacji umowy. Każdorazowe naruszenie powyższego, skutkować będzie 
nałożeniem na Wykonawcę kary umownej w wysokości 1 % maksymalnego 
wynagrodzenia brutto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                               Załącznik nr 3 
 

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

zawarta w Warszawie w dniu .......................pomiędzy: 

 

Miastem Stołecznym Warszawa, z siedzibą Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa,  

NIP: 525-22-48-481, w ramach którego działa Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w 

Dzielnicy Włochy z siedzibą przy ul. Gładka 18, 02 – 172 Warszawa, reprezentowany przez: 

Agnieszkę Machetę – Dyrektora, działającą na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m. st. 

Warszawy z dnia 04.08.2021r. nr  GP-OR.0052.3831.2021, zwanym w dalej „Zamawiającym” 

lub „OSiR Włochy”, 

 

a 

 

.................................................................... z siedzibą w ……………….., NIP………….., 

REGON ………………., wpisaną do ………………………………………….. pod numerem, reprezentowaną 

przez: 

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

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

zwaną w dalej „Wykonawcą”. 

 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie zamówienia 

dokonywanego zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych oraz Zarządzeniem nr 47/2021 Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. 

Warszawy w Dzielnicy Włochy z dnia 02.08.2021 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu 

udzielania zamówień publicznych w OSiR m.st. Warszawy w Dzielnicy Włochy”, została zawarta 

umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie kompleksowej usługi zabezpieczenia 
ratowniczego, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr  2 
do Umowy oraz ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 3 do Umowy poprzez 
pełnienie dyżurów ratowniczych na pływalni (zwaną dalej obiektem)  Ośrodka Sportu i 
Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Włochy (dalej również jako OSiR Włochy) przez 
osoby posiadające wymagane przepisami prawa dokumenty: 

a) potwierdzenie ukończenia szkolenia ratowników wodnych, 
b) ważne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie kwalifikowanej 
pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu Ratownika lub ważnej dokumentacji 
potwierdzającej posiadanie kwalifikacji ratownika medycznego, lekarza systemu, 
lub pielęgniarki systemu realizujących doskonalenie zawodowe, 



c) potwierdzenie zatrudnienia, pełnienia stażu lub członkostwa w podmiocie 
uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego. 

2. Usługa będzie realizowana od poniedziałku do piątku w godz. 06.00-22.00 oraz w 
soboty i niedziele w godz. 8.00-22.00 oraz inne uzgodnione dni w okresie trwania 
umowy. 

3. Miejsce i czas realizacji przedmiotu zamówienia: Zamawiający wymaga, aby 
zamówienie zostało zrealizowane w terminie od dnia 01.02.2023 r. do dnia 31.01.2023 
r., z zastrzeżeniem § 11, na pływalni położonej przy ul. Gładkiej 18, w Warszawie. 

4. Usługa, o której mowa w ust. 1 polegać będzie na: 
a) zapewnieniu bezpieczeństwa osób korzystających z pływalni OSiR Włochy zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa; szczegółowy zakres obowiązków określają 
przepisy Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na 
obszarach wodnych wraz z obowiązującymi do niej aktami wykonawczymi - 
Rozporządzeniami; 

b) kontroli nad przestrzeganiem regulaminów obiektu; 
c) zapewnieniu ciągłości obsady stanowisk ratowniczych na pływalni OSiR Włochy 

w uzgodnionych dniach i godzinach w okresie trwania umowy.   
d) udzielaniu kwalifikowanej pierwszej pomocy, podstawowym opatrywaniu ran i 

urazów,  
a w poważniejszych przypadkach wzywaniu Pogotowia Ratunkowego; 

e) zabezpieczeniu w niezbędny sprzęt ratowniczy zgodny z obowiązującymi przepisami,                    
w przypadku gdy sprzęt będący na wyposażeniu OSiR Włochy okaże się 
niewystarczający; 

f) bieżącym wyposażeniu ratowników wykonujących usługę w stroje i obuwie zgodne z  
ustaleniami z Zamawiającym oraz przepisami BHP ; 

g) prowadzeniu dokumentacji i systemu raportowania zgodnie z zasadami 
obowiązującymi w OSiR Włochy; 

h) przestrzeganiu procedur: 

• obejmowania, przekazywania i zakończenia dyżuru, 

• pełnienia dyżuru ratowniczego na poszczególnych posterunkach ratowniczych oraz 
zasad ich obchodzenia dyżuru ratowniczego, 

• alarmowych przy wypadkach w różnych miejscach obiektu, 

• udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, 

• łączności; 
    i) wykonywania wszystkich obowiązków przez osoby świadczące usługę określonych w 

zakresie obowiązków ratownika, który stanowi załącznik nr 1 do umowy i będący 
integralną jej częścią. 

5. Wykonawca potwierdza, że zapoznał się oraz zapoznał osoby wykonujące w imieniu i na 
rzecz Wykonawcy przedmiot umowy z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego, analizą 
zagrożeń Pływalni i Regulaminem Pływalni o której mowa w ust. 3 umowy w zakresie 
zasad korzystania z obiektu, zgodnie z oświadczeniem, stanowiącym załącznik nr 6 do 
niniejszej umowy,  i zobowiązuje się do ich stosowania.  
 

 

 

 



§ 2 

 

1. Osoby zaangażowane przez Wykonawcę do realizacji usług będących przedmiotem 
niniejszej umowy, muszą posiadać ważne uprawnienia ratowników wodnych zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z Ustawą z dnia 18 
sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, 
Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie 
minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą 
kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego, Rozporządzeniem Ministra Spraw 
Wewnętrznych  z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym 
oraz Ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. 

2. Przed rozpoczęciem realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest 
dostarczyć Zamawiającemu wykaz osób, które będą wykonywały przedmiot umowy, 
wraz z potwierdzonymi kopiami uprawnień ratowniczych, ważnym kursem pierwszej 
pomocy (KPP) lub ważną dokumentacją potwierdzającą posiadanie kwalifikacji 
ratownika medycznego, lekarza systemu, lub pielęgniarki systemu realizujących 
doskonalenie zawodowe, oraz kopiami ważnych książeczek sanepidu. 

3. Przed rozpoczęciem realizacji niniejszej umowy oraz każdorazowo w przypadku 
zatrudniania nowych osób przewidzianych do realizacji umowy w czasie jej trwania, 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu pisemne oświadczenie, że 
ratownicy, którym Wykonawca powierzył wykonanie usługi nie widnieją w Rejestrach 
określonych w art. 6 ust. 1 oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o 
przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym. 

 
§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się przedkładać Zamawiającemu - kierownikowi zespołu lub 
osobom go zastępującym najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem każdego miesiąca 
świadczenia umowy imienny harmonogram świadczenia usług przez ratowników 
obejmujący wszystkie uzgodnione dni pracy następnego miesiąca. Strony dopuszczają 
zmianę imiennego harmonogramu świadczenia usług, w szczególności w zakresie 
imiennej obsady stanowisk ratowniczych. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie 
informować Zamawiającego o zmianach w zakresie imiennej obsady stanowisk 
ratowniczych. Strony dopuszczają możliwość zmiany w zakresie pełnienia dyżuru przez 
imiennie wskazanego ratownika na innego ratownika, po uprzednim pisemnym 
poinformowaniu o tym fakcie Zamawiającego, przy zachowaniu wymagań wskazanych 
w § 2 niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się określić i zapisać w dzienniku świadczenia usługi 
ratowników, przed rozpoczęciem każdego dnia wykonywania usługi, imienną obsadę 
stanowisk ratowniczych obejmującą cały dzień wykonywania usługi. 

3. Rozpoczęcie świadczenia usługi na stanowisku ratowniczym oraz jej zakończenie musi 
być odnotowane na liście obecności znajdującej się w kasie obiektu. Brak wpisu na liście 
równoznaczny jest z nieobecnością ratownika na posterunku, a co za tym idzie, wiąże 
się z zastosowaniem kary umownej w wysokości 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) 
za każdą rozpoczętą godzinę nieobecności ratownika na posterunku, każdorazowo w 
stosunku do każdego nieobecnego ratownika. 



4. Wykonawca zobowiązuje się do sporządzania dziennego raportu obejmującego 
dokładny czas świadczenia usług, który będzie podstawą do sporządzania 
miesięcznego zestawienia godzin. 

5. Każdorazowo Wykonawca zobowiązany jest zapewnić ciągłość usług świadczonych 
przez obsadę stanowisk ratowniczych zgodnie z obowiązującymi  przepisami prawa w 
uzgodnione dni i godziny w godzinach pracy pływalni OSiR Włochy. 

6. Szacunkowa maksymalna ilość godzin świadczenia przez Wykonawcę usług w okresie 
realizacji umowy wynosi  1320 godzin. 

7. Zamawiający nie jest zobowiązany do pełnego wykorzystania szacowanej ilości godzin 
z oferty Wykonawcy wskazanych w § 3 ust. 6. Realizacja umowy według zasady 
określonej w zdaniu poprzednim nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń 
odszkodowawczych wobec Zamawiającego. 

8. Strony ustalają, że na wniosek Zamawiającego Wykonawca może świadczyć usługi 
opisane w § 1 również w inne godziny we wskazanych dniach tygodnia. Usługi te będą 
ujęte w miesięcznym zestawieniu godzin, o którym mowa w § 3 ust. 4, a należność 
będzie naliczana według stawki godzinowej, o której mowa w § 7 ust. 2. 

9. W przypadku wystąpienia zdarzeń losowych niezależnych od Zamawiającego w  inne 
dni i godziny niż ustalone z Zamawiającym Wykonawca zapewni świadczenie usługi 
wymienionej w  § 1 ust. 1,   w czasie nie dłuższym niż 2 godz. od momentu zgłoszenia 
przez Zamawiającego. 

 
§ 4 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się, że osoby zaangażowane przez niego do realizacji usług będą 

posiadały aktualne przeszkolenie BHP i Ppoż. oraz nie będą widniały w Rejestrach 
określonych w art. 6 ust. 1 oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o 
przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym. 

2. Wykonawca zobowiązuje się utrzymywać przez cały okres obowiązywania umowy 
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (polisa OC) w wysokości min. 1000000,00 zł 
(słownie: jeden milion złotych). Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi polisę 
ubezpieczeniową w zakresie odpowiedzialności cywilnej prowadzonej przez siebie 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia  na kwotę nie niższą niż   1 000 000,00 
zł (słownie: jeden milion złotych). Kopia polisy stanowi Załącznik do umowy nr 5 do 
umowy. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za świadczone usługi przez ratowników, 
którym powierzy wykonanie  usługi. 

4. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie szkody wyrządzone 
Zamawiającemu lub osobom trzecim przez ratowników, którym powierzył wykonanie 
usługi. 

5. Wykonawca odpowiada za wypadki, kontuzje (itp. zdarzenia) ratowników, którym 
powierzył wykonanie usługi, nie wynikające z winy Zamawiającego. 

6. W przypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń przez osoby trzecie, powstałych w związku 
z wykonywaniem przedmiotu umowy przez ratowników, którym Wykonawca powierzył 
wykonanie usługi Wykonawca zobowiązuje się we własnym zakresie do pokrycia 



wynikających z tego tytułu roszczeń. Roszczenia wynikające z wad konstrukcyjnych 
obiektu wyłączają odpowiedzialność Wykonawcy. 

7. W przypadku gdy Zamawiający poniesie jakiekolwiek koszty związane z roszczeniami 
zgłoszonymi wobec niego, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego dokonania 
zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty równej poniesionym kosztom, w terminie nie 
dłuższym niż 7 dni od daty pisemnego wezwania do zapłaty od Zamawiającego. 

8. Wykonawca oraz ratownicy, którym  Wykonawca powierzył wykonanie usługi nie mogą 
prowadzić nauki pływania na terenie pływalni OSiR Włochy. Każdorazowe naruszenie 
powyższego, skutkować będzie nałożeniem na Wykonawcę kary umownej w wysokości 1 
% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 Umowy. 

 

§ 5 

 
1. Zamawiający zapewni wykonawcy na terenie obiektu OSiR Włochy pomieszczenie 

socjalne i ratownicze oraz udostępni telefon umożliwiający połączenie z numerami 
alarmowymi. 

2. Zamawiający zobowiązany jest do bieżącego uzupełniania apteczki w środki 
opatrunkowe. 

 
§ 6 

 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania należytego wykonania usługi 

przez Wykonawcę. Kontrole będą odnotowane w dzienniku świadczenia usługi 
ratowników, a ewentualnie stwierdzone uchybienia muszą być usuwane na bieżąco. 

2. Stwierdzenie rażących naruszeń z zakresu zabezpieczenia ratowniczego, a w 
szczególności zaniedbania ze strony Wykonawcy mogące narazić na 
niebezpieczeństwo osoby korzystające z pływalni OSiR Włochy, będą podstawą do 
rozwiązania umowy przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym i obciążenia 
Wykonawcy karą umowną w wysokości 200 % kosztów ponoszonych przez 
Zamawiającego z tytułu zastępstwa ratowniczego realizowanego przez inny podmiot 
w okresie 3 miesięcy od daty rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.    

 

§ 7 

1. Strony ustalają maksymalne wynagrodzenie wynikające z niniejszej umowy na kwotę 
brutto …… zł , słownie: ……………………….zł  (w tym podatek VAT według obowiązującej 
stawki). 

2. Należność będzie rozliczana na podstawie faktur sporządzanych na podstawie 
miesięcznego zestawienia godzin, o którym mowa w § 3 ust. 4, a jej wysokość będzie 
stanowiła iloczyn ilości godzin i ceny za jedną roboczogodzinę ….. zł brutto (słownie: 
…………….), wynikającej z oferty Wykonawcy z dnia ….01.2023 r. 

3. Faktura wystawiona dla OSiR Włochy powinna zawierać następujące dane: 
Nabywca: Miasto Stołeczne Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa 

 NIP: 525-22-48-481 
Odbiorca/Płatnik: Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Włochy, ul. 
Gładka 18, 02-172 Warszawa 



4. Zamawiający dokonywać będzie zapłaty przelewem w terminie 21 dni od dnia 
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, z zastrzeżeniem, że faktura za 
grudzień zostanie złożona do 15.12.2023 r. 

5. Płatność Zamawiającego będzie realizowana na rachunek bankowy Wykonawcy 
wskazany w fakturze Vat, który to rachunek służy Wykonawcy do obsługi prowadzonej 
działalności gospodarczej. 

6. Płatność Zamawiającego realizowana będzie z zastosowaniem mechanizmu 
podzielonej płatności. 

7. Za dzień zapłaty uznaje się dzień złożenia dyspozycji przelewu z rachunku bankowego 
OSIR. 

8. Prawidłowo wystawiona faktura powinna zawierać numer umowy, na podstawie której 
jest wystawiona. Faktura wystawiona przez Wykonawcę powinna być doręczona do 
Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Włochy, ul. Gładka 18, 02-172 
Warszawa. W przypadku doręczenia faktury niezgodnie z zapisami zdania 
poprzedzającego, za datę skutecznego doręczenia faktury Strony uznawać będą datę 
jej wpływu do Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Włochy, ul. 
Gładka 18, 02-172 Warszawa. 

9. Wykonawca nie może dokonać cesji żadnych praw i roszczeń lub przeniesienia 
obowiązków wynikających z umowy na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej 
zgody Zamawiającego. 

10. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w fakturach VAT jest 
rachunkiem bankowym wskazanym jako rachunek bankowy Wykonawcy w tzw. białej 
liście podatników Vat w rozumieniu art. 96b ust. 3 pkt 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 
r. o podatku od towarów i usług. 

11. Zamawiający oświadcza, iż w myśl art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o 
przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych posiada status 
dużego przedsiębiorcy. 

12. Wykonawca może wystawiać ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu  

w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz 

partnerstwie publiczno-prywatnym. 

13. W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, o której mowa  

w ust. 10, Wykonawca jest obowiązany do wysłania jej do Zamawiającego za 

pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania („PEF”). Wystawiona przez 

Wykonawcę ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawierać elementy, o 

których mowa w art. 6 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura lub załącznik do niej 

musi zawierać numer Umowy. 

14. Ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną należy wysyłać na następujący adres 

Zamawiającego na PEF (OSIR Włochy): https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl; NIP: 

522 295 98 98. 

15. Za chwilę doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawać się będzie 

chwilę wprowadzenia prawidłowo wystawionej faktury, do konta Zamawiającego na 

PEF, w sposób umożliwiający Zamawiającemu zapoznanie się z jej treścią. 

https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/


16. W przypadku wystawienia faktury w formie pisemnej, prawidłowo wystawiona faktura 

powinna być doręczona do siedziby Zamawiającego. 

 

§ 8 
 

1. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej 
umowy, w wyniku którego nastąpi: 

a) przestój lub wstrzymanie działalności całej pływalni OSiR Włochy, Wykonawca zobowiązany 
będzie do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 1 000 zł (słownie: jeden 
tysiąc złotych) za każdą rozpoczętą godzinę przerwy w funkcjonowaniu poszczególnej 
pływalni OSiR Włochy lub części pływalni . 

b) wyłączenie poszczególnych niecek pływalni (niecka rekreacyjna, niecka sportowa) 
Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 
500 zł (słownie: pięćset złotych) za każdą rozpoczęta godzinę wyłączenia poszczególnej 
niecki. 

2. Za nieprzestrzeganie obowiązków ratownika, określonych w załączniku nr 1 do niniejszej 
umowy, przez osoby zaangażowane przez Wykonawcę do realizacji niniejszej umowy, 
Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę każdorazowo karę umowną w wysokości 1 000 
zł. (słownie: jeden tysiąc złotych). 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego 
kary umowne określone w szczególności w § 3 ust. 3, § 6 ust. 2, § 9 ust. 1 i 2 oraz w § 13 
ust. 2 umowy do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

4.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia nałożonych kar umownych z 
wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji obowiązków wynikających z 
niniejszej umowy na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury, a Wykonawca 
wyraża na to zgodę. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo łączenia poszczególnych kar umownych, naliczonych z 
różnych tytułów i ich łącznego dochodzenia od Wykonawcy. 

 
§ 9 

 
Przy wykonywaniu niniejszej umowy Wykonawca oraz osoby zaangażowane przez niego do 
wykonania usług będących przedmiotem umowy ponoszą odpowiedzialność w szczególności 
za: 
a) kompletne, rzetelne i terminowe wykonanie przedmiotu umowy, 
b) bezpieczeństwo wszystkich osób będących w wodzie oraz przebywających na terenie 

płyty basenowej pływalni OSiR Włochy, 
c) wszelkie szkody wyrządzone w związku z realizacją umowy przez osoby zaangażowane 

przez Wykonawcę do wykonania usługi będącej przedmiotem niniejszej umowy. 
 

§ 10 

 
Umowa zostaje zawarta na okres od  01.02.2023 roku do 31.12.2023 roku lub do wyczerpania 
maksymalnego wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 w zależności od tego, które z tych 
zdarzeń nastąpi wcześniej. 
 



§ 11 

 
1. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty w następujących przypadkach: 
a) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie osób zaangażowanych przez 

Wykonawcę do realizacji niniejszej umowy na zasadach opisanych w § 2 ust. 2, 
b) dopuszczalne są zmiany umowy, które wynikają ze zmiany obowiązujących przepisów, 

jeżeli konieczne będzie dostosowanie postanowień umowy do nowego stanu prawnego, 
c) dopuszczalna jest zmiana umowy w zakresie szacunkowej ilości roboczogodzin 

świadczenia przez Wykonawcę usługi, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian 
wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
czego konsekwencją będzie zmiana wartości wynagrodzenia za przedmiot zamówienia, 

d) wystąpienia okoliczności wywołanych przez czynniki zewnętrzne, których nie można było 
przewidzieć, 

e) decyzji właściwych organów uniemożliwiających prowadzenie działalności  statutowej 
Zamawiającego lub wstrzymujących okresowo taką działalność, 

f) braku możliwości realizacji przedmiotu umowy powstałej z przyczyn niezależnych i 
niezawinionych przez Wykonawcę lub Zamawiającego a wynikających z ograniczeń 
wydanych na podstawie  ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu 
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi a w szczególności w okresie trwania stanu zagrożenia 
epidemicznego lub epidemii. 

 

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.   
3. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie jest uprawniony do przenoszenia 

praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 
 

§ 12 

 
1.Umowa może zostać rozwiązana przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym w 
szczególności: 
a) z powodu rażącego naruszenia postanowień umowy, w szczególności takiego jak opisane 

w § 6 ust. 2 Umowy; 
b) w przypadku utraty w czasie trwania umowy ważności polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy 

od odpowiedzialności cywilnej o której mowa w § 4 ust 2 umowy; 
c) zgłoszenia upadłości Wykonawcy lub rozwiązania firmy, 
d) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy, 
e) nieprawidłowego bądź nienależytego wykonywania przez Wykonawcę obowiązków 

wynikających z niniejszej umowy. Przez nieprawidłowe bądź nienależyte wykonanie 
obowiązków rozumie się jakiekolwiek naruszenie postanowień niniejszej umowy, czyny 
niedozwolone, niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa i współżycia społecznego, 

f) utraty wymaganej zgody ministra właściwego do spraw  wewnętrznych, zgodnie  
z przepisami ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na 
obszarach wodnych, 

g) stwierdzonej niedyspozycji ratowników wynikającej ze spożycia alkoholu lub środków 
odurzających po jednokrotnym odnotowaniu w dzienniku kontroli świadczenia usługi 
ratowników przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego, 



h) powierzenia wykonania przedmiotu umowy Podwykonawcom. 
2. W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego na podstawie ust. 1 od lit. b) do lit. 
h)  powyżej, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego 
w § 7 ust. 1 umowy. 
3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub 
dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 
dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 
4. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający powiadomi go 
pisemnie, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności, nie będzie mógł 
spełnić swoich zobowiązań umownych. 
5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i 
powinno zawierać uzasadnienie. 
6. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego na podstawie którejkolwiek z przyczyn 
wskazanych w ust. 1, z wyjątkiem przypadku, gdy realizacja umowy nie leży w interesie 
publicznym zgodnie z ust. 3, uznawane będzie za odstąpienie z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy. 
7. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają uprawnień Zamawiającego do 
odstąpienia od umowy, wynikających z obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa oraz 
naliczania w takich przypadkach kar umownych, jeżeli przyczyny odstąpienia leżeć będą po 
stronie Wykonawcy. 
 

§ 13 

 
Zamawiający oświadcza, że jego adres właściwy do korespondencji to: Ośrodek Sportu i 
Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Włochy, ul. Gładka 18, 02-172 Warszawa 

§ 14 

 
Do spraw nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 
 

§ 15 

 
Strony ustalają, że przedstawicielem do spraw związanych z realizacją umowy z ramienia 
Zamawiającego będzie: 
Marek Dolata tel. 533 703 700, e-mail: mdolata@osirwlochy.waw.pl 
z ramienia Wykonawcy:  
………………..  tel. ……………., e-mail: …………………………. 
 

§ 16 

Ewentualne spory powstałe na tle realizacji umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla 
siedziby Zamawiającego. 

§ 17 

 



1. Strony oświadczają, że znany jest im fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności 
dotyczące ich dane identyfikujące, przedmiot umowy i zasady rozliczenia Stron, stanowią 
informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie 
do informacji publicznej, która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy. 
2. Strony umowy oświadczają, iż realizują obowiązki Administratora danych osobowych, 
określone w przepisach 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/W 
(Dz. Urz. U. E. z dnia 4.05.2016 r., L 119) - RODO, w zakresie danych osobowych osób wskazanych 
do reprezentacji oraz realizacji umowy. Klauzula informacyjna OSiR jest dostępna w siedzibie oraz 
na stronie https://www.osirwlochy.waw.pl/rodo/ .  
3. W związku z realizacją usługi, oddelegowani do realizacji umowy pracownicy 
Wykonawcy mają dostęp do danych osobowych, których Administratorem jest 
Zamawiający. W związku z powyższym Wykonawca zapewnia przestrzeganie zasad ochrony 
danych osobowych zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie, w 
szczególności z  ROZPORZĄDZENIEM 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 - RODO), ustawą  o 
ochronie danych osobowych oraz przepisami szczególnymi. 
4. Wykonawca oświadcza, że do realizacji usługi wyznacza wyłącznie osoby: 

a) przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych, 
b) zobowiązane do zachowania poufności, 
c) posiadające stosowne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w 

ramach wykonywanych przez siebie obowiązków służbowych. 
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne skutki działania niezgodnego  
z przepisami z zakresu ochrony danych osobowych. 
6. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do natychmiastowego powiadomienia o 
stwierdzeniu próby lub faktu naruszenia poufności dokumentów i informacji chronionych. 
7. W przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawcę zasad związanych z poufnością i 
ochroną danych osobowych, Zamawiający zastrzega możliwość rozwiązania umowy. 
8. OSiR Włochy reprezentowany przez Dyrektora, jako Administrator danych osobowych, 

zgodnie  
z artykułem 29 RODO, upoważnia do przetwarzania danych osobowych w jego imieniu 
oddelegowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia pracowników. 

9. Dane osobowe przetwarzane są: 
a) na podstawie art. 6 ust.1 lit b) RODO w celu związanym z zawarciem oraz 

wykonywaniem Umowy, 
b) wykonywania obowiązków prawnych, ciążących na Administratorze 

Danych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO.  
9. Odbiorcami danych osobowych będą: 

a) osoby lub podmioty, które współpracują z Administratorem, procesorzy w 
związku ze zleconymi przez Administratora działaniami realizowanymi w  
jego imieniu, 

b) podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, podmioty kontrolne 
i nadzorcze, 

c) inne osoby lub podmioty wykonywujące na rzecz Administratora usługi 
doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną lub techniczną. 

https://www.osirwlochy.waw.pl/rodo/


11. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania Umowy. Okres 
przetwarzania może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli 
przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych 
roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.  
Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez okres 
wynikający z przepisów prawa, w szczególności przepisów o rachunkowości i prawa 
podatkowego, a także o archiwizacji. 
12. W odniesieniu do zebranych danych, Zamawiający oświadcza, że decyzje nie są 
podejmowane w sposób zautomatyzowany. 
13.  Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich 
poprawiania, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usuwania – w określonych 
sytuacjach. Korzystanie z uprawnień przysługujących osobie, której dane dotyczą, 
realizowane jest  
w oparciu o zasady i przepisy RODO, ustawy o ochronie danych osobowych i Kodeks 
Postępowania Administracyjnego 
14. Wykonawca oświadcza, iż wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 

art. 14 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),  wobec 

osób fizycznych wymienionych w § 3, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyskał w celu realizacji niniejszej umowy. Klauzula informacyjna OSiR Włochy 

stanowi załącznik nr 7. 

 

§ 18 

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

ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY 

 

Załącznik nr 1 - Wykaz obowiązków ratowników 
Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia 
Załącznik nr 3  - Oferta Wykonawcy 
Załącznik nr 4 - Dokument potwierdzający posiadanie zgody Ministra Spraw Wewnętrznych 
na wykonywanie ratownictwa wodnego, wydanej na podstawie art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 
18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. 
Załącznik nr 5 - Kopia polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy 
Załącznik nr 6 - Oświadczenie potwierdzające zapoznanie się z Instrukcją  
 Bezpieczeństwa Pożarowego i Regulaminem Pływalni OSiR Włochy 

 Załącznik nr 7 – Klauzula informacyjna art. 14    

 

    ZAMAWIAJĄCY           WYKONAWCA 



Załącznik nr 7 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W PRZYPADKU 
POZYSKIWANIA DANYCH W SPOSÓB INNY NIŻ OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ 

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) informujemy, że: 
  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st 
Warszawy w Dzielnicy Włochy, z siedzibą w Warszawie (02-172), przy ul. Gładkiej 18, 
reprezentowane przez Dyrektora (dalej „Administrator”).; 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się 
kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pod 
adresem e-mail: iodo@osirwlochy.waw.pl bądź pisemnie na adres wskazany powyżej; 

3. Pana/Pani dane osobowe zostały pozyskane od podmiotu, z którym Administrator 
podpisał umowę i przetwarzane będą w celu realizacji zawartej z nim umowy; 

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: art. 6 ust. 1 lit. c 
– przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze; 

5. Administrator przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię i 
nazwisko, adres, data urodzenia, numer pesel; 

6. Administrator nie udostępnia Pani/Pana danych osobowych żadnym odbiorcom,  
z wyjątkiem przypadków, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa powszechnie 
obowiązującego; 

7. Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na 
piśmie, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w imieniu administratora; 

8. Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny 
do realizacji celów przetwarzania, jednak nie krócej niż przez okres wskazany w 
przepisach o archiwizacji; 

9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu: 
prawo dostępu do danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia 
przetwarzania danych, prawo do sprostowania danych, prawo sprzeciwu - 
korzystanie z uprawnień przysługujących osobie, której dane dotyczą, realizowane 
jest w oparciu o zasady i przepisy RODO, ustawy o ochronie danych osobowych, KPA 
oraz przepisów sektorowych; 

10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych 
osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Adres: Biuro Prezesa Urzędu ochrony danych, ul. 
Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 860 70 86; 

11. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, 
w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 4 pkt 4) RODO, co oznacza formę 
zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na 
wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby 
fizycznej. 

 

mailto:iodo@osirwlochy.waw.pl

