UMOWA NR
o świadczenie usług w zakresie BHP i P.POŻ
zawarta …………2020 r. pomiędzy:
Polską Agencją Nadzoru Audytowego, ul. Kolejowa 1, 01 - 217 Warszawa, zwaną dalej
„Zamawiającym”, reprezentowaną przez Zastępcę Prezesa Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego
– Justynę Adamczyk
a …………………………………………………………………………………………….,
Zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez ………………………………….….
§1
Zamawiający powierza Wykonawcy, jako specjaliście spoza zakładu pracy w rozumieniu art.
23711 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, wykonywanie zadań służby
bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) w zakładzie pracy Zamawiającego, zgodnie z przepisami
ustawy – Kodeks Pracy, rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w
sprawie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innymi przepisami
znajdującymi zastosowanie w zakresie BHP.
§2
Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
- organizacja i przeprowadzenie dla pracowników Zamawiającego szkoleń BHP: wstępnych i
okresowych,
- stała kontrola warunków pracy oraz przestrzegania przepisów BHP,
- doradztwo w zakresie BHP,
- ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków w pracy lub w drodze do i z pracy,
- sporządzanie dokumentacji powypadkowej,
- ocena ryzyka zawodowego na stawisku pracy,
- opracowywanie niezbędnych instrukcji BHP,
- przeprowadzanie instrukcji stanowiskowych,
- sporządzanie dokumentacji wynikającej z obowiązujących przepisów BHP,
- sporządzanie i aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.
§3
1. Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane uprawnienia oraz spełnia określone przepisami

prawa wymagania kwalifikacyjne, umożliwiające prowadzenie szkoleń oraz innych czynności
objętych przedmiotem umowy w zakresie BHP, PPOŻ i pierwszej pomocy przedmedycznej
lub dysponuje osobami, które posiadają wyżej wspomniane uprawnienia oraz spełniają wyżej
wspomniane wymagania.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadań objętych przedmiotem umowy z najwyższą
starannością a za działania osób, którymi posługuje się przy wykonywaniu umowy odpowiada
jak za działania własne.
§4
1. Zamawiający zobowiązuje się płacić Wykonawcy miesięczne wynagrodzenie za wykonaną
usługę w wysokości ………………….. zł brutto1 (stawka miesięczna), po zakończeniu każdego
miesiąca kalendarzowego obowiązywania umowy, w terminie 14 dni od dostarczenia przez
Wykonawcę

rachunku/faktury

na

rachunek

bankowy

Wykonawcy

nr

………………………………………..
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 ma charakter ryczałtowy i pokrywa wszystkie koszty
realizacji umowy; Wykonawcy nie jest należny zwrot jakichkolwiek kosztów lub
wydatków związanych z wykonywaniem umowy.
3. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy wynikać będzie z iloczynu stawki miesięcznej
i rzeczywistego

okresu

realizacji

umowy

wyrażonego

w

pełnych

miesiącach

kalendarzowych. W przypadku świadczenia usług w okresie krótszym niż miesiąc
kalendarzowy wynagrodzenie należne za ten okres zostanie obliczone zgodnie z poniższym
wzorem:
Kw = Sm/30 * Ld
gdzie:
Kw – należne wynagrodzenie
Sm – stawka miesięczną
Ld – ilość pełnych dni obowiązywania umowy w niepełnym miesiącu kalendarzowym
§5
Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od ……………2020 r. do 31.12.2020 r.

1

Cena brutto, zgodnie z ofertą Wykonawcy.

§6
1. W przypadku nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający
może wypowiedzieć umowę za skutkiem natychmiastowym, bez uprzedniego
wzywania Wykonawcy do zmiany sposobu jej wykonywania.
2. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w kwocie równej stawce
miesięcznej.
§7
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem ich nieważności.
2. Wszelkie spory wynikłe na tle wykonywania umowy strony będą się starały rozwiązywać w
drodze negocjacji, a w braku możliwości osiągnięcia porozumienia na tej drodze spory te
będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy – Kodeks
cywilny i inne właściwe przepisy prawa.
4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.

