
zał. nr 2 do zaproszenia

U M O W A   NA
„Zorganizowanie i zabezpieczenie ratownicze miejsca wykorzystywanego do kąpieli 

W dniu … czerwca 2016 roku została zawarta umowa pomiędzy Gminą Busko-Zdrój - Buskim Ośrodkiem Sportu i
Rekreacji w Busku-Zdroju, ul.  Grotta 3A, reprezentowanym przez Dyrektora – Mariana  Ragan, zwanym w dalszej
części umowy Zamawiającym,
a   ……………………………………………………………………………………………………………………..…….,
zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

§ 1
1.   Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku oświadcza, że nieruchomość położona w Radzanowie, stanowiąca część działki
nr  447/2,  na której  zlokalizowany jest  Zbiornik  Retencyjno – Rekreacyjny w Radzanowie,  wraz z  drogami dojazdowymi
i infrastrukturą towarzyszącą, stanowi własność Gminy Busko-Zdrój i jest administrowana przez Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Busku-Zdroju, na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 04 kwietnia 2012r., Nr 40/2012,
w sprawie przekazania w administrację zabudowanych nieruchomości komunalnych.
2.  Na podstawie pełnomocnictwa z dnia 26.04.2012 r., udzielonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój,
Dyrektor Buskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju mgr inż. Marian Ragan jest uprawniony do zawierania
umów cywilno – prawnych, związanych z gospodarowaniem powierzonym mieniem. 

§ 2
1. Mocą niniejszej umowy Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do „Zorganizowanie i zabezpieczenie
ratowniczego miejsca wykorzystywanego do kąpieli  na Zbiorniku Retencyjno – Rekreacyjnym w Radzanowie gmina
Busko-Zdrój, w terminach soboty  i  niedziele  od  02-07-2016r.  do  28-08-2016r.  oraz  15.08.2016r. , zwanego w dalszej
części umowy miejscem do kąpieli. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do urządzenia opisanego w pkt. 1 miejsca do kąpieli oraz zabezpieczenia ratowniczego
miejsca do kąpieli w okresie jego funkcjonowania, zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie, tj;
2.1.   Ustawą z dnia 18.07.2001 r. prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 469 z poź. zm.),
2.2.  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.),
2.3.  Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23.01.2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników
wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego (Dz. U z 2012 r. poz. 108 z poź. zm.),       
2.4.   Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27.02.2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących 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.),
2.5.  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.), 
2.6.  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
Wykonawca.
4.  Wykonawca jest  uprawniony do zwiększenia  atrakcyjności  miejsca przeznaczonego do kąpieli,  ale  koszty z  tym
związane ponosi we własnym zakresie. 
5.   Wykonawca  za  zgodą  Zamawiającego  może  powierzyć  wykonanie  powyższej  umowy  innej  osobie  prawnej
lub fizycznej, jednakże jest on odpowiedzialny wobec Zamawiającego za jej działanie, jak za własne.
6.   Wykonawca  oświadcza,  że  posiada  aktualną  polisę  OC z zakresem odpowiedzialności  pokrywającej  się  z  rodzajem
prowadzonej działalności gospodarczej, która obejmuje również zakres opisany niniejszą umową.

§ 3
1.  Strony zgodnie ustalają, że niniejsza umowa obowiązuje w soboty  i  niedziele  od  02-07-2016r.  do  28-08-2016r.
oraz  15.08.2016r. i  w okresie jej obowiązywania miejsce do kąpieli  będzie otwarte w godzinach od  9  00    do  20  00.
2.  Każda ze stron może rozwiązać niniejszą umowę za 7 dniowym pisemnym wypowiedzeniem, przy czym Wykonawcy
przysługuje wynagrodzenie proporcjonalne do czasu trwania umowy.
3.  Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.   

§ 4
1.  Strony  ustalają  wynagrodzenie  za  wykonanie  całości  przedmiotu  umowy  w  kwocie  ……………....  zł  brutto.
(słownie zł: ………………………………………………….. - brutto), płatne w dwóch ratach, tj;
a)  I rata 50% wynagrodzenia do dnia 25 lipca 2016r. w kwocie  ………………………. zł,
b) II rata 50% wynagrodzenia do dnia 05 września 2016r.  w kwocie …………………………………. zł.
2.  Wynagrodzenie  o,  którym  mowa  w  pkt.  1  będzie  płatne  przelewem  w  ciągu  14  dni  po  przedłożeniu  faktury,
na konto Wykonawcy wskazane w fakturz.

§ 5
1.  W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2.  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
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
Zamawiający:                                                                      Wykonawca: 


