UMOWA LEASINGU PRACOWNIKÓW


zawarta w ........................... w dniu ..............., pomiędzy firmą:
............................................ z siedzibą w ..................................... przy ul. .................................. nr ....., nr KRS .............................., NIP ..........................,
zwaną dalej Klientem,

a 

„Wynajem Personel – Agatex” Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Lotników 41, nr KRS 9857, NIP 969-121.98-98,
zwanym dalej „Agatex”.

§ 1

1. „Agatex” kieruje swoich zleceniobiorców do wykonywania następujących czynności u Klienta: czynności pomocnicze przy produkcji, określone w załączniku nr 1, we wskazanym przez Klienta w pisemnym zamówieniu miejscu i czasie. 
Wzór zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
2. Początek wykonania czynności: (dzień, miesiąc, rok) –  ..........
3. Koniec wykonania czynności: (dzień, miesiąc, rok) –  .............

§ 2

1. W wykonaniu obowiązku, o którym mowa w § 1 ust.1, „Agatex”“stawia Klientowi do dyspozycji w terminach określonych szczegółowo w zamówieniach swoich zleceniobiorców.
2. Pomiędzy zleceniobiorcami firmy „Agatex” i Klientem nie istnieje żaden stosunek prawny. 

§ 3

1. Agatex dokonuje starannego wyboru i doboru zleceniobiorców oraz przeprowadza odpowiednie testy. Pomimo tego Klient jest obowiązany sprawdzić, czy oferowany zleceniobiorca „Agatex”  odpowiada wymogom danego stanowiska. Za dopuszczenie do wykonywania czynności zleceniobiorców nie spełniających wymogów kwalifikacyjnych Agatex nie ponosi żadnej odpowiedzialności. 
2. „Agatex” uwzględni w miarę możliwości życzenia Klienta oraz szczególne sytuacje, w jakich znajdzie się firma Klienta. „Agatex”zastrzega sobie prawo do powierzenia wykonania usługi w uzgodnionym okresie innemu zleceniobiorcy.  
3. Jeżeli Klient stwierdzi w przeciągu pierwszych 4 godzin, że zleceniobiorca „Agatex” nie odpowiada jego wymogom i konieczna jest wymiana, powyższe 4 godziny nie obciążają Klienta. Wymiana zostanie przeprowadzona w możliwie najkrótszym terminie. 
4. Jeżeli zleceniobiorca skierowany do Klienta przez „Agatex” zrezygnuje z wykonywania czynności, „Agatex” dołoży wszelkich starań, aby możliwie szybko przedstawić Klientowi nowego kandydata. W przypadku gdy nie będzie to możliwe, okoliczność ta uznana będzie przez Klienta i „Agatex”  za ważny powód do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym bez prawa do odszkodowania dla Klienta.

§ 4

1. „Agatex” oświadcza, że jej zleceniobiorcy posiadają ogólne umiejętności, aby wykonywać powierzoną usługę i zadania zgodnie z określonymi wymogami.
2. Reklamacje usług świadczonych przez zleceniobiorców „Agatexu” należy zgłaszać wyłącznie do „Agatexu”, najpóźniej w ciągu tygodnia od stwierdzenia okoliczności uzasadniających potrzebę reklamacji. Późniejsze zgłoszenie reklamacji nie będzie uwzględniane.
3. W przypadku uwzględnienia reklamacji Klienta, „Agatex” odpowiada tylko za szkody powstałe z winy zleceniobiorcy „Agatexu”  w zakresie i do wysokości uznanej przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe „Agatex” na podstawie polisy, która stanowi każdorazowo załącznik do umowy.
4. Odpowiedzialność odszkodowawcza nie obejmuje utraconych  korzyści.

§ 5

Agatex zapewnia, że zleceniobiorcy „Agatexu” podpisali umowę zlecenia, w której zobowiązali się do absolutnego dotrzymania tajemnicy służbowej, dotyczącej wszelkiej działalności Klienta.

§ 6

W przypadku konieczności wykonywania usługi w godzinach wykraczających poza czas wskazany w umowie, w nocy, w niedzielę lub święta Klient jest obowiązany uprzednio podpisać z „Agatexem” dodatkową umowę.

§ 7

„Agatex” nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli jej zleceniobiorcom powierzone zostaną czynności związane ze sprawami pieniężnymi, np. prowadzenie kasy, przechowywanie i gospodarowanie pieniędzmi, papierami wartościowymi lub innymi przedmiotami wartościowymi, ochrona i dozór mienia, konwojowanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych oraz używanie maszyn i pojazdów przekazanych zleceniobiorcom „Agatexu” przez Klienta.

§ 8

1. Klient zobowiązuje się na podstawie niniejszej umowy do zapoznania zleceniobiorców „Agatexu” z obowiązującymi przepisami BHP oraz do pisemnie udokumentowanego przeprowadzenia szkolenia BHP i ppoż. na stanowisku. 
2. Klient zobowiązuje się do zaopatrzenia zleceniobiorców „Agatexu” w odpowiednie wyposażenie i odzież ochronną zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
3. Klient zobowiązany jest niezwłocznie zgłaszać wszystkie wypadki „Agatexowi”  oraz odpowiednim instytucjom państwowym oraz sporządzić wymagane prawem protokoły.
4. Jeżeli zleceniobiorcy „Agatexu”  odmówią przyjęcia lub kontynuowania czynności z powodu wadliwego wyposażenia lub braku odzieży ochronnej, Klient zapłaci „Agatexowi” za przestój, mający wpływ na wynagrodzenie za wykonane usługi.

§ 9

1. Zleceniobiorcy „Agatexu” będą co miesiąc przedstawiać Klientowi dokumenty dotyczące wykonywania przez nich usługi, sporządzone w trzech egzemplarzach, w celu podpisania i zatwierdzenia. Jeden egzemplarz przeznaczony jest dla Klienta.
2. Uzgodniona stawka za osobogodzinę wykonywania czynności wynosi..............  zł netto.
3. Należną kwotę, wynikającą z iloczynu ilości osobogodzin i stawki, o której mowa w ust. 1, + 22% VAT Klient wpłaci na konto „Agatexu”:
           ...........................................................................................................
Faktury wystawione będą za dany miesiąc do siódmego dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego faktura dotyczy.
Faktury platne będą w terminie 14 dni od dnia ich wtystawienia
Za każdy dzień zwłoki naliczane będą ustawowe odsetki.
Klient upoważnia Agatex do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.

§ 10

Klient i „Agatex”  zobowiązują się wzajemnie do ochrony tajemnicy handlowej i produkcyjnej, jak również do ochrony tajemnicy kontrahentów którejkolwiek ze stron, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i powszechnie przyjętymi standardami. 
Obowiązek zachowania tajemnicy obejmuje w szczególności wszelkie informacje, dane, materiały uzyskane przez Klienta i „Agatex” w związku z zawarciem umowy, a także wszelkie informacje uzyskane w trakcie wykonywania czynności. Klient i „Agatex” mają jednak prawo udzielać wszelkich informacji, jeżeli udzielenie ich jest wymagane przepisami prawa, jak również informacji powszechnie znanych, a pozostałych informacji po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody zainteresowanej strony.
Obowiązek zachowania tajemnicy nie wyłącza prawa „Agatexu” do umieszczenia nazwy firmy Klienta w swoich materiałach reklamowych i promocyjnych.

§ 11

Dodatkowe uzgodnienia i zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12

Jeżeli w trakcie trwania lub w ciągu sześciu miesięcy od daty wygaśnięcia niniejszej umowy ww. zleceniobiorca zostanie zatrudniony przez Klienta bezpośrednio lub za pośrednictwem osób trzecich na podstawie umowy o pracę, zlecenia, o dzieło lub umowy agencyjnej, Klient zapłaci „Agatexowi” jednorazowe honorarium w wysokości trzech miesięcznych wynagrodzeń brutto ww. zleceniobiorcy.

§ 13

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 14

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 15

Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Termin wypowiedzenia wynosi jeden miesiąc ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca.




..........................................	     ...........................................
                   Klient                                                                     „Agatex”
  
 

 
 
                                            


