
UmowaNrOR.215l/:..2021 
na obslug? w dziedzinie BHP i PPOZ 

Zawarta w dniu 4 stycznia 2021 r. w Brudzewie, pomi^dzy: 

Gmin^ Brudzew ul. Turkowska 29, 62-720 Brudzew reprezentowan^ przez Wojta Gminy Brudzew 
- Cezarego Krasowskiego, w imieniu ktorego dziala Tomasz Jozefowicz - Sekretarz Gminy Brudzew, zwana 
dalej Zamawiaj^cym, 

a 

Panem Krzysztofem Matczakiem prowadzq^cym dziatalnosc gospodarcz^ pod nazw^: Szkolenia i doradztwo 
BHP i PPOZ Matczak Krzysztof ul. Kaliska 66, 62-700 Turek, zwanym dalej Wykonawc^. 

§1 
1. Zamawiajq ĉy zleca, a Wykonawca zobowi^zuje si^ do wykonania na rzecz Zleceniodawcy nast^puj^cych 
prac i czynnosci: obsiug^ Urzedu Gminy Brudzew w dziedzinie bezpieczetistwa i higieny pracy w zakresie 
petnej realizacji zadah bezpieczehstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej, wynikaj^cych z ustawy 
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy i innych obowi^zuj^cych przepisow prawa. 
2. Przedmiotem umowy jest takze swiadczenie przez Wykonawc? usiug w zakresie prowadzenia szkoleii 
wst^pnych i okresowych bezpieczehstwa i higieny pracy, prowadzenie rejestrow szkoleh oraz telefoniczne 
usiugi doradcze w zakresie bezpieczehstwa i higieny pracy i przepisow ochrony przeciwpozarowej, 

§2 
Umowa zostaje zawarta od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. 

§3 
Wszelka dokumentacja wytworzona na podstawie niniejszej umowy bedzie przechowywana w Urzedzie Gminy 
Brudzew, Wykonawca zobowi^zuje si? do dostarczenia do Urz?du Gminy Brudzew sporz^dzonych 
dokumentow. 

§4 
1. Za wykonanie czynnosci, okreslonych w §1 b?dzie przystuguje Wykonawcy wynagrodzenie w wysokosci 

250,00 zl brutto miesi^cznie (sbwnie: dwiescie pi?cdziesi^t ziotych brutto). 
2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.1 b§dzie ptatne w terminie 14 dni od dnia przedlozenia przez 

Wykonawc? w siedzibie Zamawiajacego faktury VAT, wystawionej na koniec kazdego miesi^ca. 
3. Ptatnosc bedzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy: 

79 1090 1229 0000 0001 1685 8735. 
§5 

1. Wykonawca oswiadcza, ze posiada niezb^dne kwalifikacje do swiadczenia usIug w zakresie 
bezpieczehstwa i higieny pracy i ochrony przeciwpozarowej. 
2. Wykonawca prowadzi dzialalnosc na podstawie obowi^zuj^cych przepisow prawnych. 

§6 
Umowa moze bye rozwi^zana z zachowaniem miesi^cznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec 
miesi^ca nast^puj^cego po miesi^cu, w ktorym ziozono wypowiedzenie. 

Zmiany wtresci niniejszej umowy mog^byc dokonane wformie pisemnej za porozumieniem stron. 



§8 
Wykonawca zobowi^zuje si? do zachowania w tajemnicy sluzbowej wszelkich danych i informacji uzyskanych 
w trakcie trwania niniejszej umowy, a takze po jej zakoriczeniu. 

§9 
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego powierzyc wykonania przedmiotu niniejszej umowy osobie 
trzeciej. 

§10 
W sprawach nieuregulowanych niniejsz^ umow^ maj^ zastosowanie przepisy prawa polskiego, 
w szczegolnosci przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, 

§11 
Umow? sporz^dzonp^w d\^!^^je^^ egzemplarzach, pojednym dla kazdej ze stron. 
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