
zał. nr  2 do zaproszenia

U M O W A
dotycząca zorganizowania i zabezpieczenia ratowniczego

Miejsca do Kąpieli na Zbiorniku Retencyjno – Rekreacyjnym w Radzanowie
gmina Busko-Zdrój, w terminie od 28.06.2014 roku do 31.08.2014 roku

W dniu 25 czerwca  2014 roku została zawarta umowa pomiędzy Gminą Busko-Zdrój - Buskim Ośrodkiem
Sportu i  Rekreacji  w Busku-Zdroju,  reprezentowanym przez Dyrektora – Mariana  Ragana, zwanym w
dalszej części umowy ZLECENIODAWCĄ,
a:
…..................................................................................................................................................................... ,
reprezentowanym  przez:  …......................................................................................................................  ,
zwanym w dalszej części umowy ZLECENIOBIORCĄ,
o treści następującej:

§ 1
1.  Zleceniodawca  powierza  Zleceniobiorcy  zorganizowanie  i  zabezpieczenie  ratownicze  miejsca
do  kąpieli  na  Zbiorniku  Retencyjno  –  Rekreacyjnym  w  Radzanowie,  gmina  Busko-Zdrój,  zwnego
w dalszej części umowy miejscem do kąpieli. 
2.  Zleceniobiorca  zobowiązuje  się  do  urządzenia,  zagospodarowania  opisanego  w  pkt.  1 miejsca
do kąpieli oraz zabezpieczenia ratowniczego miejsca do kapieli w okresie jego funkcjonowania, zgodnie
z przepisami obowiązującymi w tym zakresie, tj;
a)Ustawą z dnia 18.07.2001 r. prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2012r., nr 145 z poź. zm.),
b)Ustawą  z  dnia  18.08.2011  r.  o  bezpieczeństwie  osób  przebywających  na  obszarach  wodnych
(Dz. U. z 2011r, Nr 208, poz. 1240, z poź. zm.),
c)Rozporządzeniem  Ministra  Spaw  Wewnętrznych  z  dnia  23.01.2012  r.  w  sprawie  minimalnych  wymagań
dotyczacych  liczby  ratowników  wodnych  zapewniających  stałą  kontrolę  wyznaczonego  obszaru  wodnego
(Dz. U z 2012 r. poz. 108 z poź. zm.),       
d)Rozporządzeniem Ministra  Spaw  Wewnętrznych  z  dnia  27.02.2012  r.  w  sprawie  minimalnych  wymagań
dotyczacych  wyposażenia  wyznaczonych  obszarów wodnych w sprzęt  ratunkowy i  pomocniczy,  urządzenia
sygnalizacyjne  i  ostrzegawcze  oraz  sprzęt  medyczny,  leki  i  artykuły  sanitarne  (Dz.  U  z  2012  r.  poz.  261
z poź. zm.),
e)Rozporządzeniem  Ministra  Spaw  Wewnętrznych  z  dnia  06.03.2012  r.  w  sprawie  sposobu  oznakowania
i  zabezpieczenia  obszarów  wodnych  oraz  wzorów  znaków  zakazu,  znaków  informacyjnych  i  flag
(Dz. U z 2012 r. poz. 286 z poź. zm.), 
f)innych przepisów prawa obowiązujących w tym zakresie.      
3. Wszelkie prace i koszty związane z urządzeniem opisanego w pkt 1 miejsca do kąpieli przejmuje na
siebie Zleceniobiorca.
4.  Zleceniobiorca  jest  uprawniony  do  zwiększenia  atrakcyjności  miejsca  przeznaczonego  do  kąpieli,
ale koszty z tym związane ponosi we własnym zakresie. 
5. Zleceniodawca ma prawo nadzoru i kontroli miejsca do kąpieli.  

§ 2
Strony zgodnie ustalaja, że miejsce do kąpieli w okresie obowiazywania niniejszej umowy będzie otwarte
w okresie od 28.06.2014 roku do 31.08.2014 roku, codziennie w godzinach od 1000 do 1800.

§ 3
1.  Strony  ustalają  wynagrodzenie  za  wykonanie  przedmiotu  umowy  w  kwocie  …............  zł.
(słownie: ….............................................................) brutto, płatne w dwóch ratach, tj;
a)  I rata 50% wynagrodzenia do dnia 25 lipca 2014r. w kwocie  …................................ zł,
b) II rata 50% wynagrodzenia do dnia 05 września 2014r.  w kwocie ….......................... zł.
2. Wynagrodzenie o,  ktorym mowa w pkt.  1 będzie płatne przelewem w ciagu 14 dni  po przedłożeniu
faktury/rachunku, na konto Zleceniobiorcy …............................................ .
3.  Każda  ze  stron  może  rozwiązać  niniejszą  umowe  za  7  dniowym  pisemnym  wypowiedzeniem,
przy czym Zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie proporcjonalne do czasu trwania umowy.

§ 4
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 5
W przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy Strony będą dążyły do polubownego uregulowania
sporu,  a po bezskutecznym wyczerpaniu tego sposobu poddadzą się pod orzecznictwo sądu powszechnego
właściwego dla siedziby Gminy Busko-Zdrój. 

§ 6
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,  jeden dla Zleceniodawcy i  jeden dla
Zleceniobiorcy.
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