Umowa dotycząca ustawienia jednostki pływającej na przystani
„Centralnego Ośrodka Sportów Wodnych w Mielnie”, przy ulicy Bolesława Chrobrego 32
Zawarta w dniu ................................2019 rok w Mielnie,
Pomiędzy:
Maritime Consulting Poland Dariusz Robert Kowalski
ul. Władysława Andersa 1/3, 75 - 013 Koszalin, NIP: 669-199-92-21, REGON 330500974
zwaną dalej „Wynajmującym”,
a,
Imię i nazwisko:..........................................................................................................................
Adres zamieszkania:...............................................……………………………………………….……………….
tel. ......................................................, e-mail: .......................................................................
legitymującą/cym się dowodem osobistym nr .........................................................................
zwaną/ym dalej Ustawiającym, który oświadcza, że jest właścicielem/użytkownikiem jednostki
pływającej o następującej treści:
§1
Opłata ryczałtowa za postój jednostki-nazwa……………………………………………………………………………
pływającej o długości ………………… Za okres od………………………………. do ………………..…………………
Wynosi zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy ………………………PLN Brutto/ miesiąc/
rok/*słownie:……………………………………………………………………………………………………….00/100 PLN
Ustawiający jednostkę pływającą zobowiązuje się do zapłaty w/w kwoty za jej ustawienie na
przystani przy pomoście wychodzącym na Jezioro Jamno w miejscu wyznaczonym pod
numerem………..…………… do 10-go każdego miesiąca lub jednorazowo w dniu podpisania
niniejszej umowy.
Opłata nie obejmuje zimowania i slipowania jednostki pływającej.
Ustawiający jednostkę pływającą, zobowiązuje się do poniesienia ewentualnych kosztów
dodatkowych wg cennika – zał. nr1, takich jak opłaty za:
 Zimowanie jednostki pływającej na wyznaczonym miejscu parkingowym wg ceny z
załącznika nr 1. Opłata dotyczy postoju w okresie od 01 października do 30 kwietnia.
Nasz adres:
Maritime Consulting Poland Dariusz Robert Kowalski
ul. Wł. Andersa 3/1, 75-013 Koszalin, tel: +48 603 101 595,
Biuro tel: +48 665 106 607,
www.4yachts.pl , biuro@4yachts.pl




Postój pojazdów (samochodów, motocykli, quadów);
Dodatkowy sprzęt pływający, przyczepki pod łodzie itp.

§2
Płatność może być dokonana gotówką/kartą w recepcji Przystani lub po uprzednim kontakcie z
recepcją przelew na konto:
Maritime Consulting Poland Dariusz Robert Kowalski
ul. Władysława Andersa 1/3, 75-013 Koszalin,
Na konto: PKO BP (PLN) 28 1020 2791 0000 7202 0242 9165
Tytułem: Opłata za postój jednostki pływającej z podaniem: Imienia i Nazwiska ustawiającego
łódź, terminu (np. Jan Kowalski, łódź s/y „Sztorm” 2019 miejsce nr ………..)
§3
Przystań COSW w Mielnie jest czynna od 30 kwietnia do 31 października.
§4
Wybór i rezerwacja miejsca określana jest indywidualnie podczas spotkania z pracownikiem
Przystani - bosmanem.
§5
W ramach wniesionej opłaty zryczałtowanej Ustawiającemu jednostkę pływającą przysługuje:
1. Oznaczone numerem stanowisko przy boi lub pomoście wystarczające do postawienia
jednej jednostki pływającej;
2. Pobyt osób w liczbie dostosowanej do wielkości jednostki pływającej;
3. Dostęp do pomieszczenia dla żeglarzy;
4. Karta wjazdowa dla 1 samochodu do 2h bezpłatnie na czas wyładunku i załadunku;
5. Postój jednego samochodu powyżej 2h dotyczący łódź jest zobowiązany uiścić opłatę
wg cennika oraz ustawić samochód na parkingu;
6. Karta prysznicowa - wystawiona na nazwę jednostki pływającej , upoważniająca do
bezpłatnego dostępu do sanitariatów;
7. Korzystanie z infrastruktury, świadczeń i usług przewidzianych na przystani w okresie
jego otwarcia;
Pobyt na terenie przystani odwiedzających i gości Ustawiającego jednostkę pływającą , pod
warunkiem: zgłoszenia pobytu gości u bosmana, dokonania stosownych opłat np. za parking i
stosowania się gości do regulaminu; osoby niezameldowane nie mogą przebywać na terenie
campingu po godz. 2200; goście są wpuszczani na teren pomost za zgodą pracownika przystani
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Zabrania się wpuszczania gości użyczając własną kartą wjazdową(od dnia ich otrzymania).
Uwaga:
- karty wjazdu należy aktywować w recepcji na każdy kolejny miesiąc korzystania z przystani;
- bezwzględnie zabrania się wpuszczania jakichkolwiek samochodów, poza własnym,
otrzymaną karta wjazdową;
- w przypadku zmiany osób przebywających na przystani w ramach ryczałtu należy powiadomić
o tym pracownika recepcji;
- Ustawiający jednostkę pływającą musi dbać o porządek i czystość w obrębie wyznaczonego
stanowiska.
§6
1. W razie niezapłacenia rachunku ryczałtowego za cumowanie lub postój jednostki
pływającej na cały sezon, w określonym terminie do dnia 31 maja, jednostka pływającą
zostanie przycumowana na bocznym miejscu, wyznaczonym przez bosmana, do chwili
uiszczenia całej kwoty, obejmującej również dodatkową opłatę naliczoną za
nieopłacony postój.
2. W przypadku zaległości z opłatą ryczałtową za sezon nie gwarantujemy rezerwacji
miejsca.
3. W przypadku niezapłacenia rachunku za zimowanie jednostki pływającej, w określonym
terminie do 28 października , będzie naliczana opłata w wysokości 5 zł za każdy dzień
postoju.
§7
Teren Przystani „Centralnego Ośrodka Sportów Wodnych” jest monitorowany systemem
kamer przemysłowych, posiada system zabezpieczeń hangaru. Firma Maritime Consulting
Poland nie ponosi jednak jakiejkolwiek odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione
w łodziach oraz za ewentualne zniszczenie, uszkodzenie lub kradzież jednostki pływającej,
samochodu lub innych dóbr przywiezionych przez Ustawiającego jednostkę pływającą na
przystani, ich akcesoriów i zawartych w nich przedmiotów.
§8
Wynajmujący bezwzględnie zabrania Ustawiającemu jednostkę pływającą wynajmowania jej
osobom trzecim oraz użyczania celem uzyskania korzyści majątkowej. W przypadku
niezastosowania się do tego paragrafu Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zerwania
umowy z Ustawiającym jednostkę pływającą w trybie natychmiastowym, bez możliwości
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zwrotu poniesionych już kosztów pobytu.
Przekazanie do czarteru jednostki pływającej wymaga odrębnej zgody Wynajmującego na
podstawie aneksu do niniejszej umowy.
§9
Ustawiający jednostkę pływającą zobowiązuje się do zapoznania się i stosowania do
Regulaminu – zał. nr 2 COSW w Mielnie.
§ 10
Po wygaśnięciu umowy Ustawiający jednostkę pływającą zobowiązany jest zabrać ją ze
stanowiska
lub przedłużyć umowę na kolejny okres czasu w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia
wygaśnięcia umowy. W innym przypadku Wynajmujący przetransportuje jednostkę pływającą
na koszt ustawiającego na parking strzeżony.
Firma Maritime Consulting Poland zastrzega sobie możliwość nie przedłużania umowy z
Ustawiającym jednostkę pływającą na kolejny okres czasu.
§ 11
Ustawiający jednostkę pływającą, który nie podpisze niniejszej umowy nie mają prawa do
pobytu i korzystania z przystani i jej infrastruktury.
§ 12
Zmiana umowy wymaga formy pisemnej.
§ 13
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
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