UMOWA Nr …../2019 (Wzór umowy)
na kompleksową w zakresie pełnienia zadań służby BHP
zawarta w dniu 01.01.2019 r. w Ostrowi Mazowieckiej w wyniku udzielenia zamówień
publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty
30.000 euro (art.4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.
(t. j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.)
pomiędzy:
Miastem Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka, NIP 7591625088,
podmiot reprezentujący: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej, 07 – 300
Ostrów Mazowiecka ul. Henryka Trębickiego 10
zwanym dalej Zleceniodawcą reprezentowanym przez:
Bartłomieja Pieńkowskiego – Dyrektora
Przy udziale Katarzyny Śniadały – Głównego Księgowego
a
….......................................................................................................................
…........................................................................................................................
….......................................................................................................................
zwaną dalej Zleceniobiorcą
reprezentowaną przez:
…........................................................................................................................
o następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest kompleksowa obsługa w zakresie zadań służby BHP wraz
z przeprowadzaniem szkoleń pracowników.
Szczegółowy zakres:
1. Kompleksowa obsługa w zakresie BHP (realizacja zadań służby bhp), wynikająca
w szczególności z przepisów: Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r.
Poz.917 z późn. zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. nr 109 poz.704, z późn. zm.), Rozporządzenia
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650, z późn. zm.), Rozporządzenia
Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. nr 180 poz. 1860, z późn. zm.), obejmująca:
- nadzór nad Zamawiającym w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
- prowadzenie wymaganej dokumentacji bhp,
- prowadzenie szkoleń wstępnych dla nowo zatrudnionych oraz innych osób wg potrzeb
Zamawiającego,
- prowadzenie dokumentacji powypadkowej,
-prowadzenie kontroli warunków pracy,
-dokonywanie ocen ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
-doradztwo w zakresie bhp,
-sprawozdawczość z zakresu bhp,
-doraźne opracowywanie analizy stanu bhp.
2. Szkolenia okresowe w dziedzinie BHP dla zatrudnionych osób wg potrzeb Zamawiającego.
§2
Zobowiązania Zleceniobiorcy
Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania powierzonych zadań z dołożeniem należytej
staranności i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
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§3
Wynagrodzenie
1. Z tytułu realizacji niniejszej umowy Zleceniodawca zobowiązuje się zapłacić Zleceniobiorcy
wynagrodzenie w zgodnie ze złożoną ofertą, która stanowi integralną część niniejszej umowy.
2. Wynagrodzenie rozliczane będzie co miesiąc na koniec okresu rozliczeniowego.
3. Płatność nastąpi przelewem na wskazany rachunek bankowy Zleceniobiorcy, w terminie 14 dni
od daty otrzymania faktury. Nr. rachunku bankowego: …………………………………………….
4. Zleceniobiorca oświadcza, że jest posiadaczem wskazanego w § 3 ust. 3 niniejszej umowy
numeru rachunku bankowego, który jest powiązany z wydzielonym rachunkiem Vat.
§4
Czas trwania umowy
Umowa zawarta zostaje na czas określony od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
§5
Rozwiązanie umowy
Umowa może ulec rozwiązaniu:
1. W wyniku obustronnego uzgodnienia – w każdym terminie.
2. Po uprzednim jednomiesięcznym wypowiedzeniu, w formie pisemnej przez każdą ze stron.
każdą ze stron,
3. W trybie natychmiastowym w przypadku przekroczenia przez ZLECENIODAWCĘ terminu
płatności o 30 dni kalendarzowych.
4. W trybie natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia przez ZLECENIOBIORCĘ
warunków umowy.
§6
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu przyjętego przez
obie strony umowy.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego
3. Wszelkie ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą
rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zleceniodawcy.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
§7
Ochrona Danych Osobowych
W celu ochrony danych osobowych pracowników, strony zobowiązuję się zawrzeć odrębną umowę
powierzenia danych osobowych niezbędnych do wykonywania przez Zleceniobiorcę przedmiotu
umowy.
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