
Umowa Nr 1/K/2014
o świadczenie usług w zakresie

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w zakresie ochrony przeciwpożarowej

zawarta dn. …………………… w Nowej Dębie pomiędzy

Biuro Obsługi Firm „KANON” Jarosław Kowalski, ul. Jasna 5, 39-460 Nowa Dęba
NIP: 8671363076,  REGON: 181128685
reprezentowaną przez  Jarosław Kowalski – Właściciel
zwaną dalej Usługobiorcą

a 

……………………………………………………….…………….., adres:  ……………………………………………….……………………………………………….

NIP: …………………………………………………………..…, REGON: ………………………………………………………………….………………..
reprezentowaną przez  ……………………………………………………..…………….. – …………………………….…………… (funkcja)
zwany dalej Usługodawcą
 

§1

Przedmiotem umowy jest świadczenie usług przez Usługobiorcę na rzecz Usługodawcy  
w zakresie kompleksowej obsługi  …………………………………………nazwa Spółki/Zakładu/Placówki
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej zgodnie z:

 Ustawą Kodeks Pracy z dn. 26 czerwca  z 1974 r. z późn. zmianami
 Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 02 września 1997 r. w sprawie służby bhp (Dz. U.

1997, Nr 109, poz. 704 ze zmian.)
 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81, poz. 351 ze

zmianami)

§2

Do obowiązków Usługobiorcy należy:
 opracowywanie i aktualizacja instrukcji bhp i ppoż.,
 dokonywanie Oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w zakładzie,
 sporządzanie regulaminów i procedur,
 prowadzenie postępowania powypadkowego,
 okresowe (przynajmniej raz w roku) kontrole stanu bhp potwierdzone protokołem,
 szkolenia wstępne ogólne i okresowe pracowników w zakresie bhp i ppoż.,
 interpretacja przepisów i metod ich spełniania,
 sporządzanie kart czynników szkodliwych,
 reprezentowanie Usługodawcy przed organami kontroli państwowej: PIP, PIS, WIOŚ, PSP,
 nadzór nad realizacją szkoleń, 
 inne wynikające ze zmian w przepisach.

Wykonanie obowiązków §2 zobowiązany jest z należytą starannością i zgodnie z przepisami.
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§3

1. W razie choroby lub innej przyczyny, z powodu której Usługobiorca nie może wypełniać
swoich  obowiązków,  może  je  przekazać  do  wykonania  tylko  kompetentnej  osobie,
zobowiązanej  do  zachowania  poufności  danych,  po  pisemnym  poinformowaniu
Usługodawcy.

2. Dokumentacja  bhp  i  ppoż.  ………………………………………………(nazwa  firmy) może  być  zmieniana,
przetwarzana  i  modyfikowana  tylko  przez  pracownika  firmy  „Kanon”  lub  osobę
upoważnioną przez Usługobiorcę, z zachowaniem zasad poufności danych Usługodawcy.

§4

Za świadczone usługi wynikające z niniejszej umowy, strony ustalają wynagrodzenie dla
Usługobiorcy w wysokości  ……….. zł/miesiąc (słownie;  …………………… zł  miesięcznie) + ewentualne
koszty  dojazdu  do  miejsc  poza  terenem  powiatu  tarnobrzeskiego  (na  podstawie
przedstawionego zestawienia na piśmie).
Zapłata  za  wykonanie  w  danym  okresie  usługi,  następować  będzie  po  zakończeniu  okresu
rozliczeniowego  (miesięcznego),  przelewem  na  rachunek  bankowy  podany  na  fakturze,  
w terminie 14 dni od daty wpływu poprawnie sporządzonej faktury.

§5

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

§6

Umowa została  zawarta bezterminowo  od dnia ……………………….. r.  Każda ze  stron  może
wypowiedzieć umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia na piśmie.

 
§7

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Prawa cywilnego
oraz Prawa pracy.

§8

Wszelkie  spory  mogące  wynikać  z  niniejszej  umowy  rozstrzygane  będą  przez  sąd
powszechny właściwy ze względu na siedzibę zakładu.

§9

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Usługodawca Usługobiorca
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