
Zal~cznik nr 2 - wz6r "mowy 
UMOWANR ...... .I ..... 

zawarta w dniu ............... r. w Baboszewie pomi<;dzy Gminq Baboszewo z siedzibq 09-130 
Baboszewo, ul. Warszawska 9A, reprezentowanq przez ............................... ........ .. .. ... ........................... . 

przy kontrasygnacie: 
Anny Guzanowskiej - Skarbnika Gmiuy 
zwanym dalej Odbiorc:j, 
a 

reprezentowanym przez : 

dzialajqcym na podstawie wpisu do ....................................................................................... ..... ... ... ....... . 
zwanym dalej Wykonawcq, 
zostala zawarta umowa 0 nastc;pujllcej tresci : 

Umowa niniejsza zawarta zostaje z Wykonawc<j wylonionym na podstawie art. 4 pkt 8) 
ustawy Prawo zamowien publicznych. 

Przedmiot umowy 

§1 
I. Wykonawca zobowi<jzuje siy do realizacji zamowienia na swiadczenie uslug obslugi 

w zakresie bhp i ppoz zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia stanowi<jcym Zal<jcznik 
Nr I do umowy. 

Przedmiot zamowienia obejmuje w szczegolnosci: 
1).Wykonywanie zadan sluzby bhp zgodnie z obowiqzuj<jcymi przepisami, 
2).Przeprowadzenie szkolen wstypnych i okresowych zgodnie z obowiqzuj<jcymi 
przeplsaml, 
3).Przeprowadzenie szkolen z zakresu udzielania pierwszej pomocy pracownikow 
wyznaczonych przez kierownikow/dyrektorow poszczegolnych jednostek, 
4). Aktualizacja istniej<jcych lub sporz<jdzenie nowych instrukcji z zakresu bezpieczenstwa 
i higieny pracy oraz ppoz. 

2. Wykonawca zobowiqzany jest swiadczyc uslugi zgodnie z obowi<jzuj<jcymi przepisami, 
w tym w szczegolnosci: Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (t.j. Oz. U. 
2016, poz. 1666 z pMn. zm.), Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku 0 ochronie 
przeciwpozarowej (Oz. U. 2016, poz. 191), Rozporz<jdzenia Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i 
higieny pracy (tj. Oz. U. z 2003 , Nr 169, poz. 1650 z pom. zm.), Rozporz<jdzenia 
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia I grudnia 1998r. w sprawie bezpieczenstwa 
i higieny pracy na stanowiskach wyposazonych w monitory ekranowe (tj. Oz. U. 
Z 1998, Nr 148, poz. 973 z pMn. zm.), Rozporz<jdzenia Rady Ministrow z dnia 2 wrzesnia 
1997 roku w sprawie sluzby bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Oz. U. z 1997, Nr 109, 
poz. 704 z pom. zm.), Rozporz<jdzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 
roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Oz. U. z 2004, 
Nr 180, poz. 1860 z pozn. zm.) Rozporz<jdzenia Ministra Spraw Wewnytrznych 



i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej 
budynk6w, innych obiekt6w budowlanych i teren6w (Dz.U. z 2010, Nrl09, poz.719) oraz 
innych przepis6w w wymienionym zakresie z zastosowaniem srodk6w technicznych 
gwarantuj1\cych bezpieczenstwo przekazu informacji oraz zgodnie z opisem przedmiotu 
zam6wienia - zal1\cznik nr 1 do umowy. 

§2 
Termin wykonaDia 

od dn ia podpisania umowy do 31. 12.2018 roku, z zastrzezeniem, ze: 
a) szkolenia z zakresu bhp i ppoz zostan~ przeprowadzone w termin ie 3 dni od dnia zgtoszenia 
przez Odbiorcc;, 
b) wymagane instrukcje, dokumenty Wykonawca sporz~dzi w term inach wynikaj~cych 

z odrybnych przepis6w lub w terminie 14 dni od wezwania przez Odbiorcy, 
c) pozostate zadania stuzby bhp w terminach zgodnych z obowi~zuj~cymi przepisami 

§3 
Wynagrodzenie i rozliczenie WykoDawcy 
I. Wynagrodzenie miesiC;czne Wykonawcy bC;dzie stanowilo: 

wartosc faktycznie przeprowadzonych w danym okresie rozliczeniowym szkolerV 
sporZljdzonych aktualizacj if dokument6w oraz godzin obslugi w zakresie pozostalych 
zadail sluzby bhp. 

2. Odbiorca zobowi1\Zuje siC; zaplacic Wykonawcy za realizacjc; zam6wienia wynagrodzenie 
zgodne ze zlozon1\ ofert1\ Wykonawcy. Maksymalne wynagrodzenie za wykonanie 
przedmiotu umowy zgodnie z ofert1\ Wykonawcy : 

Brutto: . . . .................................... ... .. . .. ... . ... . ..... .. .... . .. .. .... .. ..... . .... .. zl 
slownie .............. . . . . .. . .............. .. . . .. . ..................... ... . ...... . ... . 
w tym podatek VAT ( ..... %): ... .... ............ ..... ........ ................... .... ....... . 
Detto: ........................................................................................................ zl 

wt m: 
Koszt SzacuDkowa liczba 

Rodzaj JedDostka jedDostkowy Wartosc 
Lp. uczestnik6wl 

uslugi miary brutto za 1 
dokument6w/godzin 

brutto w zl 
j edDostk~ (4x5) 

1 2 3 4 5 6 

1. Szkolenia stanowisko 
bhp i ppoz 

2. Sporz~dzen ie szt 
instrukcji 

3. Aktualizacja szt 

4. Pozostale godzina 
zadania z 
zakresu 
stuzby bhp 

Razem ceDa brutto (suma wierszy 1 - 4) 

4. W razie zmiany wysokosci obowi1\Zuj1\cych stawek VAT dotycz1\cych przedmiotu umowy 
w okresie obowi1\zywania umowy Zamawiaj1\cy bC;dzie zobowi1\zany do zaplaty 
wynagrodzenia uwzglC;dniaj1\cego now1\, aktualn1\ wysokosc stawek podatku VAT. 



5. Nie dopuszcza siy ustalania jakichkolwiek oplat dodatkowych lub 0 podobnym 
charakterze. 

6. Odbiorca zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie za ka:i:dy miesillc kalendarzowy, w kt6rym 
wykonywane byly uslugi obslugi w zakresie bhp i ppoz na zasadach okreslonych 
w niniejszej umowie, na podstawie wystawionej przez Wykonawcy faktury. 

7. Wykonawca zobowi¥any jest do wystawiania faktur miesiycznych za wykonanll uslugy 
kazdorazowo po zakoilczeniu miesillca. 

8. Dane do faktury NAB YWCA: GMINA BABOSZEWO 

ODBIORCA (odpowiednio): 

Urzlld Gminy Baboszewo 
ul. Warszawska 9A 
09-130 Baboszewo 

Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej 
ul. Warszawska 9A 
09-130 Baboszewo 

Zaklad Wodocillg6w i Kanalizacj i 
ul. Warszawska 9A 
09-130 Baboszewo 

Szkola Podstawowa w Baboszewie 
ul. lA. Brodeckich 6A 
09-130 Baboszewo 

Szkola Podstawowa w Mystkowie 
Mystkowo 
09-130 Baboszewo 

Szkola Podstawowa w Sarbiewie 
Sarbiewo 
09-130 Baboszewo 

Zesp61 Szk61 w Polesiu 
Polesie 
09-130 Baboszewo 

ul. Warszawska 9A 
09-130 Baboszewo 
NIP 5671790440 

Girnnazjum im. Armii Krajowej w Baboszewie 
ul. I.A. Brodeckich 6a 
09-130 Baboszewo 

Przedszkole w Baboszewie 
ul. lA. Brodeckich 4a 



09-130 Baboszewo 

9.Wykonawca zobowi!jzuje siy do przekazania Odbiorcy wraz z faktur!j VAT 
zestawienia, na ktorym zostan!j wyodrybnione ilosci i wartosci faktycznie przeprowadzonych 
szkolen, sporz!jdzonych dokumentow, godzin swiadczonych uslug w danym okresie 
rozliczeniowym. 

10. Wynagrodzenie platne bydzie przelewem, w terminie 14 dni od otrzymania faktury na 
rachunek bankowy Wykonawcy Nr ......................................................... . 

11 . W przypadku przekroczenia 80% wartosci umownej wynagrodzenia okreslonego w §3 
ust. 2, Wykonawca niezwlocznie powiadomi Odbiorcy pisemnie 0 tym fakcie. 

§4 
Obowillzki stron 
I. Wykonawca zobowi!jzany jest do nalezytego wykonania przedmiotu umowy, 0 ktorym 

mowa w § 1 w szczegolnosci do swiadczenia uslug obsrugi w zakresie bhp i ppoz 
w sposob ci!jgly, przy zachowaniu najwyzszych standardow swiadczonych usrug, na 
warunkach wynikaj!jcych z niniejszej umowy oraz zgodnie z obowi!jzuj!jcym prawem. 

2. Wykonawca zobowi!jzuje siy do przestrzegania przepisow ustawy 0 ochronie danych 
osobowych. 

3. Wykonawca oswiadcza, ze jest uprawniony do swiadczenia uslug byd~cych przedmiotem umowy, 
a wszelkie dzialania zwi~zane z realizacj~ uslug byd~ wykonywane przez osoby 0 odpowiednich 
kwalifikacjach i uprawnieniach. 

4. Wykonawca bydzie wydawac zaswiadczenia 0 przeprowadzonych szkoleniach, a takie 
udostypniac dokumenty i zloZy raz na pOl roku sprawozdanie z realizacji postanowie!\ umowy. 

5. Szkolenia z zakresu bhp oraz konsultacje i spotkania wymagaj~ce osobistej obecnosei 
pracownik6w Urzydu Gminy bC;d~ odbywac siy w siedzibie Urzydu Gminy, zas dotyc~ce 
pracownikow poszczeg61nych jednostek obslugiwanych przez Urz~d Gminy Baboszewo 
w siedzibaeh tyeh jednostek lub w siedzibie Urzydu Gminy. 

§5 
Zasady odpowiedzialnosci i kary umowne 
1. Wykonawca ponosi peln!j odpowiedzialnosc za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie 

przedmiotu umowy. 
2. Za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy Zamawiaj!jcy zastrzega sobie prawo 

do dochodzenia kar umownych. 
3. Kara z tytulu nie rozpoczycia wykonywania umowy zgodnie z warunkami okreSlonymi 

w §2 wyniesie 0,5 % maksymalnego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.2 za 
ka:i:dy dzien opomienia, z zastrzezeniem, ze calkowita suma kar umownych naliczonych 
za uchybienie terminom okreslonym w § 2 nie przekroczy 10% wartosci l!jcznego 
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.2. 

4. Kara za odst!jpienie od umowy przez Wykonawcy z przyczyn niezaleznych od 
Zamawiaj!jcego wyniesie 15 % wartosci maksymalnego wynagrodzenia brutto 
okreslonego w § 3 ust.2. 

5. Kara za odst!jpienie od umowy przez Odbiorcy z przyczyn dotycz!jcych Wykonawcy 
wyniesie 15 % wartosci maksymalnego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.2. 

6. Zamawiaj!jcy moze dochodzic na zasadach ogolnych odszkodowania przewyzszaj!jcego 
zastrzezone powyzej kary umowne. 

7. W przypadku naliczenia kary umownej okreslonej w ust. 3,4 i 5, Wykonawca wyra:i:a zgody 
na potr!jcenie jej z kwoty wynagrodzenia za przedmiot umowy. 



§6 

Zmiana umowy 

I. Dopuszcza si<; zmiany postanowien niniejszej umowy oraz okresla warunki dokonania tych 
zmian w nast<;puj~cych przypadkach: 

a) zmiany maksymalnego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.2 w przypadku 
zwi<;kszenia szacunkowej liczby jednostek okreslonych w tabeli § 3 ust.2 0 ponad 10%. 
Wynagrodzenie b<;dzie w6wczas zwi<;kszone 0 kwot<; stanowi~c~ iloczyn ilosci szacowanych 
do przeprowadzenia szkolet\lspo~dzonych dokument6w, itp.oraz kosztu jednostkowego 
okreslonego w tabeli. 

b) cen jednostkowych, okreslonych w tabeli § 3 ust. 2, w trakcie trwania umowy w przypadku, 
gdy Wykonawca, z kt6rym zostanie zawarta umowa, b<;dzie oferowal og6lnodost<;pne uslugi 
obslugi w zakresie bhp i ppoz korzystniejsze dla Odbiorcy od dotychczasowych. W razie 
braku porozumienia stron w zakresie zmiany cen jednostkowych w przypadku okreslonym 
powyzej , Zamawiaj~cemu przysluguje prawo rozwi~zania umowy z zachowaniem 2 
miesi<;cznego okresu wypowiedzenia. 

c) Zmiany przedstawicieli Wykonawcy lub Odbiorcy w wyniku sytuacji niemozliwej do 
przewidzenia w chwili zawarcia umowy, 

d) Zmiany rachunku bankowego strony umowy. 

e) lnne zmiany konieczne dla prawidlowej realizacji przedmiotu umowy 

2. Zmiany postanowien umowy wymagaj~ formy pisemnej. 

§7 
Przedstawicielstwo stron 
Do realizacji zapis6w niniejszej umowy strony upowazni!y: 

a) Po stronit: Wykonawcy: 
..... . ................... . ................. - tel. .......... . ......... .. 

b) Po stronie Zamawiaj~cego: 
• Urzqd Gminy Baboszewo - Katarzyna Koci~da - Ispektor w Referacie Ogolno

Administracyjnym i Zamowien Publicznych tel. 023/ 661-10-91 wew. 13 

• 
§8 

Postanowienia kOlicowe 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejsz~ umow~ maj~ zastosowanie przepisy ustawy 
Kodeks Cywilny a takZe przepisy aktow wymienionych w § 1 us!. 2 niniejszej umowy. 

2. Wlasciwym s~dem do rozpatrywania sporow wynik!ych z realizacji tej umowy, jest 
s~d powszechny w!asciwy dla siedziby Zamawiaj~cego. 

3. Umowy spo~no w trzech jednobrzmi'lcych egzemplarzach, w tym jeden dla 
Wykonawcy, a dwa dla Zamawiajqcego. 

4. Integrain'l cZySci'l umowy jest Opis przedmiotu zamowienia - zal'lcznik or 1 oraz oferta 
Wykonawcy. 

WYKONAWCA ODBIORCA 


