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WZÓR UMOWY  

 

 

W dniu ................. roku  została zawarta umowa pomiędzy:  

Przychodnią Rejonową w Jaworze, ul. Piłsudskiego 10, 59-400 Jawor,  

NIP 695-135-15-70  
REGON  390631706  
zwaną dalej „Zamawiającym”, którą reprezentują: 

Joanna Strączek – Kierownik 

przy kontrasygnacie 

Elżbiety Białczak – Głównej Księgowej 

a  

.......................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................,  
NIP .............................. 

REGON ........................ 

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”. 

 

§ 1 

 

Przedmiotem umowy jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego. Wykonawca zobowiązuje 

się do wykonania następujących zadań: 

a) przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy (zgodnie z planem kontroli zatwierdzonym przez 

Kierownika, przedkładanym wraz z roczną analizą stanu bhp) i przedkładanie protokołów 

kontroli wraz z wnioskami,  

b) w przypadku stwierdzenia w ramach bieżącego nadzoru zagrożeń na stanowiskach pracy 

przedstawianie pisemnych wniosków zmierzającymi do ich usunięcia, 

c) sporządzanie i przedstawianie raz w roku okresowych analiz stanu bezpieczeństwa pracy, 

wraz z propozycjami przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu 

zapobieganie zagrożeniom oraz poprawę warunków pracy (w ciągu I kwartału po 

zakończeniu roku, którego analiza dotyczy), 

d) konsultowanie i opiniowanie planów modernizacji przychodni pod względem zgodności 

z przepisami bhp i ppoż, 

e) udział w odbiorach technicznych modernizowanych obiektów lub ich części, 

f) opracowywanie i aktualizacja wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy we współpracy z pracodawcą, 

g) przeprowadzanie szkoleń wstępnych bhp nowo przyjętych pracowników każdorazowo po 

otrzymaniu informacji o zamiarze zatrudnienia pracownika oraz szkoleń okresowych dla 

wszystkich grup pracowniczych łącznie z pracodawcą w ustalonym terminie. Pierwsze 

szkolenie okresowe nowo zatrudnionych pracowników odbywa się w ciągu 12 miesięcy 

od zatrudnienia (6 miesięcy w przypadku osób kierujących pracownikami) a następne: 

 co 5 lat – pracodawca, osoby kierujące pracownikami oraz pracownicy medyczni, 

 co 6 lat – pracownicy administracyjno- biurowi,  

 co 3 lata – pracownicy na stanowiskach robotniczych),  

z zapewnieniem dokumentacji szkoleniowej (programy szkoleń, dzienniki szkoleń, lista 

obecności, zaświadczenia i rejestry wydanych zaświadczeń),  

h) udział w pracach zespołu do spraw ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy 

pracy (zebranie wyjaśnień poszkodowanego, informacji od świadków, ewentualnych 
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wyjaśnień przełożonych, analiza przyczyn wypadku, wnioski profilaktyczne) oraz 

sporządzanie protokołu powypadkowego, 

i) sporządzanie i przesyłanie kart statystycznych wypadków przy pracy oraz sprawozdania 

o warunkach pracy Z-10 poprzez konto na portalu GUS, 

j) sporządzanie kart wypadków w drodze do i z pracy (zebranie wyjaśnień 

poszkodowanego, informacji od świadków, ewentualnych informacji od policji, 

prokuratora, pogotowia ratunkowego lub innych, analiza przyczyn wypadku), 

k) udział w postępowaniu w sprawach chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby 

(zgłaszanie, współpraca z Sanepidem w zakresie wywiadu zawodowego i przeglądu 

warunków pracy), 

l) prowadzenie wymaganych przepisami rejestrów, w tym: rejestru wypadków przy pracy, 

rejestru chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, rejestru prac narażających na 

czynniki biologiczne i pracowników narażonych na te czynniki, rejestru pomiarów 

czynników szkodliwych i uciążliwych, 

m) doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bhp oraz ppoż, 

n) dokonywanie i aktualizacja ocen ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy  

i opracowywanie dokumentacji z tym związanej, zapoznawanie pracowników z oceną, 

o) udział w kontrolach Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Inspekcji Pracy oraz 

prowadzenie korespondencji związanej z realizacją nakazów i wystąpień, 

p) wystawianie skierowań na badania profilaktyczne każdorazowo po otrzymaniu informacji 

od pracownika kadr, współpraca z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę 

zdrowotną nad pracownikami przy organizowaniu badań lekarskich pracowników, 

q) uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 

r) przeprowadzanie w miarę potrzeb kontroli z zakresu ochrony przeciwpożarowej, 

s) udział w przeglądach podręcznego sprzętu gaśniczego, 

t) aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego i zapoznawanie pracowników  

z instrukcją w ramach szkoleń, 

u) sprawozdawczość z zakresu ochrony środowiska (informacja o odpadach, sprawozdanie 

o opłatach za korzystania ze środowiska . 

v) przygotowanie rocznych planów zakupu odzieży i obuwia dla pracowników, 

w) przygotowanie list ekwiwalentów za odzież i obuwie robocze, 

x) przygotowanie wykazów pracowników uprawnionych do ryczałtu za okulary korekcyjne 

do pracy przy monitorach ekranowych.  

 

§ 2 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dopilnowania przestrzegania terminów wykonania                                          

przeglądów techniczno-budowlanych budynków oraz urządzeń niemedycznych. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje i wymagane prawem 

uprawnienia do realizacji przedmiotu zamówienia.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy zgodnie  

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

4. Usługi będą wykonywane osobiście lub przez wyznaczonego przez Wykonawcę 

pracownika. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących u Zamawiającego 

wewnętrznych przepisów porządkowych i do stosowania przepisów i zasad  zakresu 

bezpieczeństwa i higieny pacy oraz ochrony przeciwpożarowej w trakcie 

wykonywania czynności w siedzibie Zamawiającego. 
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6. Wykonawca zobowiązuje się do ochrony i zachowania w poufności informacji 

związanych z uzyskaniem dostępu do powierzonych danych Zamawiającego oraz do 

zabezpieczenia powierzonych danych przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. 

 

 

 

§ 3 

 

Zamawiający zobowiązuje się do informowania Wykonawcy o: 

a) każdorazowym zamiarze zatrudnienia nowych pracowników, 

b) każdym zgłoszonym przez pracownika wypadku przy pracy, wypadku w drodze  

z domu do pracy lub z pracy do domu, 

c) planach modernizacji Przychodni. 

 

§ 4 

 

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie za świadczenie usług określonych w § 1 i §2  

w wysokości ................. złotych brutto (słownie ...............) 

2. Za świadczone usługi Wykonawca wystawi fakturę, płatną na numer konta .. 

............................... z terminem płatności  14 dni  od wystawienia  

i dostarczenia faktury. 

 

§ 5 

 

1. Umowa została zawarta na okres od .......... do ..................... roku. 

2. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia umowy, z zachowaniem jednomiesięcznego 

okresu wypowiedzenia. 

§ 6 

 

Umowa może zostać przedłużona na kolejny okres. 

 

§ 7 

 

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

2. Do spraw nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego. 

3. Ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji niniejszej umowy strony będą 

rozstrzygać polubownie. W przypadku braku polubownego rozstrzygnięcia właściwym 

dla rozpoznania sprawy będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po 

jednym dla każdej ze stron.  

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:      WYKONAWCA: 

 

 

 

 

 


