
UMOWA …………./2022

Zawarta w dniu ………… 2022 roku w Rynie  pomiędzy:

Regionalnym Parkiem Edukacji Kultury i Turystyki w Rynie, ul. Mikołaja Kopernika 16, 11 –
520 Ryn  NIP 8451993059 reprezentowanym przez  Dyrektora  Martę  Dąbrowską,  zwanym dalej
„Zamawiającym”
a
………………………………………………………………………………………………………..
zwanym dalej „Wykonawcą”.

Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowanie w oparciu o wewnętrzną
procedurę zamawiającego o wartości mniejszej niż 130 000,00 zł netto zg. z Ustawą z dnia 11
września 2019 r. przepisów Prawa zamówień publicznych

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług zabezpieczenia medycznego imprezy organizowanych
przez Regionalny Park Edukacji Kultury i Turystyki w Rynie. 
2. Usługa  dotyczy  zabezpieczenia  medycznego  uczestników  i  organizatorów  imprezy
przebywających do realizacji zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy
3. Usługa  będzie  polegała  na  przygotowaniu  zgodnego  w  obowiązującymi  przepisami
zabezpieczenia medycznego obejmującego:
- 1 zespół bez lekarza, wyposażenie zgodne z ustawą o PRM (zespół wyjazdowy, zwany „zespołem
bez lekarza”, odpowiadający wymaganiom dla zespołu ratownictwa medycznego podstawowego, o
których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym
Ratownictwie Medycznym, z zastrzeżeniem ust. 9),

- 1 patrol  ratowniczy (Patrol  Ratowniczy składa się co najmniej  z dwóch osób uprawnionych do
udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 8 września 2006
r.  o  Państwowym  Ratownictwie  Medycznym,  z  zastrzeżeniem  ust.  9,  i  posiada  co  najmniej
wyposażenie określone w § 4) 
spełniające poniższe kryteria:

patrol  ratowniczy składający się  z  osób uprawnionych  do udzielania  kwalifikowanej  pierwszej
pomocy w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie
Medycznym  dokumentuje  wykonane  czynności  w  karcie  udzielonej  kwalifikowanej  pierwszej
pomocy, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia
1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 oraz z 2010 r. Nr 57, poz.
353), osoby wchodzące w skład zabezpieczenia medycznego oznakowuje się poprzez umieszczenie na
kamizelce  koloru  czerwonego,  z  przodu i  z  tyłu,  napisu  w kolorze  białym,  w języku  polskim w
brzmieniu  „RATOWNIK”  albo  „RATOWNIK  MEDYCZNY”,  albo  „PIELĘGNIARKA”  oraz  w
języku angielskim w brzmieniu: „MEDICAL STAFF”,

lekarzy wchodzących w skład zabezpieczenia medycznego oznakowuje się poprzez umieszczenie
na kamizelce koloru czerwonego, z przodu i z tyłu, napisu w kolorze białym, w języku polskim w
brzmieniu: „LEKARZ” oraz w języku angielskim w brzmieniu: „DOCTOR”,

pełny wykaz środków farmakologicznych i aparatury medycznej niezbędnych do zabezpieczenia
imprezy znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 6.02.2012 r. w sprawie minimalnych
wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej.



§ 2

1. Wykonawca będzie świadczyć usługi, o których mowa w § 1 w obsadzie składającej się z własnych
pracowników,  umundurowanych,  wyposażonych  w środki  łączności  i  sprzęt  medyczny wraz  z
karetkami wyposażonymi w sprzęt medyczny.

2. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania przez cały okres trwania umowy,  ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

3. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do udzielania pomocy w trakcie imprez masowych
oraz niezbędne do tego środki.

§ 3

Zamawiający zobowiązany jest do:
1. Udostępnienia Wykonawcy dokładnego programu imprezy wraz z mapą sytuacyjną imprezy;
2. Zabezpieczenia punktu medycznego przed dostępem do niego osób postronnych;
3. Zapewnienia  drogi  wyjazdowej  do  ulicy  dla  karetki  celem  umożliwienia  transportu

poszkodowanych celem przekazania ich zespołowi pogotowia ratunkowego.
4. W przypadku dodatkowych zleceń ustalić z wykonawcą harmonogram wydarzenia oraz płatność w

oparciu o ceny złożone w ofercie z dnia …………………….

§ 4

1. Łączna  wartość  przedmiotu  umowy na  dzień  zawarcia  umowy wg.  planowanej  liczby godzin
wynosi brutto …………. zł, słownie złotych: …………………………………………….  

2. Zamawiający  zobowiązuje  się  do  zapłaty  wynagrodzenia  zgodnie  z  ofertą  Wykonawcy  w
wysokości wynikającej z iloczynu ilości godzin faktycznie przepracowanych;

-  przez  jednostkową  stawkę  godzinową  brutto  w  wysokości   …….  zł,  słownie  złotych:
……………………………….. za patrol ratowniczy (pieszy) 
-  przez  jednostkową  stawkę  godzinową  brutto  w  wysokości   …….  zł,  słownie  złotych:
……………………………….. za karetkę 
3. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, w terminie

14 dni po dostarczeniu prawidłowo wystawionej faktury po imprezie.
4. Fakturę  należy wystawić  na:  Regionalny Park Edukacji  Kultury i  Turystyki  w Rynie,  ul.
Mikołaja Kopernika 16, 11 – 520 Ryn NIP 8451993059
5. Za datę płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Zamawiający  nie  wyraża  zgody  na  dokonanie  cesji  praw  i  wierzytelności  wynikających  z

niniejszej umowy.

§ 5

1. W  przypadku  niewykonania  przedmiotu  umowy  w  całości  z  przyczyn  leżących  po  stronie
Wykonawcy,  Zamawiający  odstąpi  od  umowy  bez  zapłaty,  zaś  Wykonawca  zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w §
4 ust. 1, płatną w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty.

2. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę poszczególnych czynności przewidzianych w § 1
umowy,  Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  karę  umowną  w  wysokości  10%  łącznego
wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 umowy, za każdą niewykonaną czynność.

3. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający
zwróci  Wykonawcy  kwotę  w  wysokości  udokumentowanych  i  uzasadnionych  kosztów
poniesionych przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty.

4. Wykonawca  oświadcza,  że  w  przypadku  naliczenia  kar  umownych  za  niezgodne  z  umową
wykonanie czynności wyraża zgodę na ich potrącenie z przysługującego mu wynagrodzenia.

5. W  przypadku,  gdy  szkoda  przewyższa  kary  umowne,  Strony  zachowują  uprawnienia  do
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

6. W przypadku zadziałania siły wyższej przedsięwzięcie może zostać odwołane za porozumieniem
stron. W takim przypadku pozostałe postanowienia § 5 umowy nie mają zastosowania.

§ 7



Wykonawca ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność za działania związane z wykonywaniem
niniejszej umowy, za ewentualne szkody na osobie i mieniu powstałe w bezpośrednim związku i przy
realizacji  umowy,  wobec czego zobowiązuje się do pokrycia  wszelkich kosztów związanych z tak
powstałą szkodą oraz zaspokojenia roszczeń poszkodowanych. Zobowiązanie to obejmuje również to,
że  w  razie  zgłoszenia  jakichkolwiek  roszczeń  na  drodze  sądowej  przeciwko  Zamawiającemu,
należnych z tytułu szkody na osobie i mieniu powstałej w bezpośrednim związku i  przy realizacji
umowy, Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do procesu po stronie Zamawiającego i w przypadku
negatywnego  wyniku  postępowania  zobowiązuje  się  zaspokoić  wszystkie  prawomocnie  zasądzone
świadczenia na rzecz strony przeciwnej, a także zwrócić Zamawiającemu poniesione i uzasadnione
koszty obrony jego praw.

§ 8

1. Osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego za kontakt w sprawach realizacji umowy jest:

……………………………………… tel.

2. Osobą odpowiedzialną ze strony Wykonawcy za kontakt w sprawach realizacji umowy jest:
……………………………………… tel.

3. O każdej  zmianie  osób wymienionych  w ust.  1  i  2  Strona zobowiązana jest  powiadomić  na
piśmie drugą Stronę umowy. Zamiana ww. osób nie stanowi zamiany umowy.

§ 9

1. Wszelkie  zmiany  niniejszej  umowy  wymagają  zachowania  formy  pisemnej  pod  rygorem
nieważności.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Ewentualne spory wynikłe z realizacji umowy Strony poddają rozstrzygnięciu sądowi właściwemu

dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze

Stron.

Zamawiający Wykonawca



Załącznik nr 1 do umowy z dnia ………………………….

1 maja 2022 – Majówka nad Jeziorem Ryńskim 10:00 – 18:00 – patrol ratowniczy pieszy (2
osoby)

23 czerwca 2022 – Noc Świętojańska – 21:00 – 22:00 – patrol ratowniczy pieszy  (2 osoby)

25 czerwca 2022 – Eksplozja Kolorów (Ryn) –  impreza masowa (zgłoszenie na 1000 osób) –
17 :00 – 23:00  -  Zabezpieczenie medyczne zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 6
lutego  2012  r.  „w  sprawie  minimalnych  wymagań  dotyczących  zabezpieczenia  pod  względem
medycznym imprezy masowej”

23 lipca 2022r. - Dni Rynu - Koncert Patrycji Markowskiej (Ryn) - impreza masowa (zgłoszenie
na 2 500 osób) – 18:00 – 23:00 –  Zabezpieczenie medyczne zgodne z rozporządzeniem Ministra
Zdrowia z dn. 6 lutego 2012 r. „w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod
względem medycznym imprezy masowej”

24  lipca  2022r.  -  Bieg  o  Puchar  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Ryn  10:00  –  14:00  –  patrol
ratowniczy pieszy (2 osoby) 

13 sierpnia 2022r. –  Masuria (Ryn) – zabezpieczenie przejścia parady ulicami miasta karetka
wraz z obsługą   – 11:30 – 13:30 oraz  impreza masowa (zgłoszenie na 2 000 osób) – 20:00 –
23:00 – Zabezpieczenie medyczne zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 6 lutego 2012 r.
„w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy
masowej”

20 sierpnia 2022r. – koncert hip-hop  (Ryn) - impreza rekreacyjna patrol ratowniczy pieszy (2
osoby)

3 września 2022r. - dożynki  (Sterławki Wielkie) – impreza rekreacyjna – od godz. 13:00 do
24:00 patrol ratowniczy pieszy (2 osoby)


