
 

 

Istotne Postanowienia Umowy  

o świadczenie usług w zakresie BHP i P.POŻ  

 

 

§1 

Zamawiający powierza Wykonawcy, jako specjaliście spoza zakładu pracy w rozumieniu                 

art. 23711 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, wykonywanie zadań służby bezpieczeństwa 

i higieny pracy (BHP) w zakładzie pracy Zamawiającego, zgodnie z przepisami ustawy – Kodeks Pracy, 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 roku w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny 

pracy (Dz.U. z 1997 r. nr 109, poz.704 ze zm.) rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 

lipca 2004 r. w sprawie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2004 r., nr 180 

poz.1860 ze zm.) oraz innymi przepisami znajdującymi zastosowanie w zakresie BHP. 

 

§2 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

- organizacja i przeprowadzenie dla pracowników Zamawiającego szkoleń BHP: wstępnych               

i okresowych, 

- stała kontrola warunków pracy oraz przestrzegania przepisów BHP, 

- bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz                   

z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń, 

- sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu 

bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych                  

i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz 

poprawę warunków pracy, 

- przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na 

stanowiskach pracy, 

- doradztwo w zakresie BHP, 

- udzielanie bieżącego  wsparcia w toku przeprowadzanych u Zamawiającego  kontroli przez 

uprawnione organy, w tym przez Państwową Inspekcję Pracy, 

- ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków w pracy lub w drodze do i z pracy, 

- sporządzanie dokumentacji powypadkowej, 

- ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy, 

- opracowywanie niezbędnych wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji BHP, 

- opracowywanie i przeprowadzanie instrukcji stanowiskowych,  

- sporządzanie dokumentacji wynikającej z obowiązujących przepisów BHP, 

- sporządzanie i aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,  



 

- doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują 

czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych 

środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, 

- inicjowanie i rozwijanie na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.  

 

2. W celu realizacji przez Wykonawcę zadań określonych w ust. 1, Zamawiający udostępni 

Wykonawcy dane swoich pracowników, w zakresie niezbędnym do ich realizacji. Dane zostaną 

udostępnione na podstawie art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych), dalej „RODO”, w związku z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy 

z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 

2004 r. poz. 1860). 

3. Wykonawca z chwilą uzyskania danych osobowych osób, o których mowa w ust. 2, staje się ich 

administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, zobowiązuje się do ochrony udostępnionych 

danych zgodnie z przepisami RODO i ponosi odpowiedzialność za skutki naruszenia 

udostępnionych ochrony danych osobowych, wynikające z jego działania lub zaniechania. 

4. Wykonawca będzie wykonywał zlecone usługi (w ramach zakresu swoich obowiązków)                  

w terminach określonych przez Zamawiającego, stosownie do stopnia ich skomplikowania                 

i czasochłonności.  Zamawiający na uzasadniony wniosek Wykonawcy może przedłużyć pierwotnie 

wyznaczony termin na realizację zleconej usługi.  

5. Wykonawca ma obowiązek przyjścia do siedziby Zamawiającego, na polecenie Zamawiającego, nie 

częściej jednak niż 5 razy w miesiącu.  

 

§3 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane uprawnienia oraz spełnia określone przepisami prawa 

wymagania kwalifikacyjne umożliwiające wykonywanie zadań służby BHP oraz   prowadzenie 

szkoleń oraz innych czynności objętych przedmiotem umowy w zakresie BHP, PPOŻ lub dysponuje 

osobami, które posiadają wyżej wspomniane uprawnienia oraz spełniają wyżej wspomniane 

wymagania. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadań objętych przedmiotem umowy z najwyższą 

starannością a za działania osób, którymi posługuje się przy wykonywaniu umowy odpowiada jak za 

działania własne. 

 

§4 

1. Zamawiający zobowiązuje się płacić Wykonawcy miesięczne wynagrodzenie za wykonaną usługę 



 

w wysokości ………………….. zł brutto 1  (stawka miesięczna), po zakończeniu każdego miesiąca 

kalendarzowego obowiązywania umowy, w terminie 14 dni od dostarczenia przez Wykonawcę 

rachunku/faktury na rachunek bankowy Wykonawcy nr  

………………………………………...Podstawą do wystawienia rachunku/faktury, jest Protokół 

Odbioru Wykonanej Usługi za dany miesiąc, którego wzór stanowi załącznik nr … do umowy, podpisany 

przez Zamawiającego.  

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 ma charakter ryczałtowy i pokrywa wszystkie koszty realizacji 

umowy; Wykonawcy nie jest należny zwrot jakichkolwiek kosztów lub wydatków związanych            

z wykonywaniem umowy.  

3. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy wynikać będzie z iloczynu stawki miesięcznej i rzeczywistego 

okresu realizacji umowy wyrażonego w pełnych miesiącach kalendarzowych. W przypadku 

świadczenia usług w okresie krótszym niż miesiąc kalendarzowy wynagrodzenie należne za ten 

okres zostanie obliczone zgodnie z poniższym wzorem: 

Kw =  Sm/30 * Ld 

gdzie: 

Kw – kwota należnego wynagrodzenia 

Sm – stawka miesięczna 

Ld – ilość pełnych dni obowiązywania umowy w niepełnym miesiącu kalendarzowym. 

4. Dniem zapłaty wynagrodzenia jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

5. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego udzielonej pod rygorem nieważności na piśmie 

przenosić na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z umowy, w tym dokonywać przelewu 

wierzytelności.  

§ 5 

1. Wszelkie sprawy dotyczące wykonania umowy ustalane są pisemnie, za pośrednictwem poczty 

elektronicznej lub telefonicznie pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym, pomiędzy wskazanymi 

poniżej osobami i na podane adresy poczty elektronicznej lub numery telefonów:  

1) ze strony Zamawiającego – …………………………….;  

2) ze strony Wykonawcy – ……………………………………………….. 

2. Dla uniknięcia wątpliwości Zamawiający wyjaśnia, że osoby wskazane w ust. 1 pkt 1  nie są 

upoważnione do zmiany postanowień umowy, jej rozwiązania lub odstąpienia oraz nakładania kar 

umownych. 

3. Zmiana osoby wskazanej w ust. 1 następuje poprzez powiadomienie drugiej Strony w sposób 

wskazany w ust. 1. 

 

§ 6 

                                                      
1 Cena brutto, zgodnie z ofertą Wykonawcy. 



 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich informacji i danych 

otrzymanych i uzyskanych od Zamawiającego w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających 

z umowy, niezależnie od formy pozyskania tych informacji i ich źródła (dalej „informacje”).  

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystania informacji jedynie w celach określonych ustaleniami 

Umowy oraz wynikających z bezwzględnie obowiązujących uregulowań prawnych. 

3. Strony zobowiązują się do przestrzegania przy wykonywaniu umowy wszystkich postanowień 

zawartych w obowiązujących przepisach prawnych dotyczących ochrony danych osobowych i 

innych informacji prawnie chronionych. 

4. Obowiązek określony w ust. 1 niniejszego paragrafu nie dotyczy informacji powszechnie znanych 

oraz udostępniania informacji na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a w 

szczególności na żądanie sądu, prokuratury, organów podatkowych lub organów kontrolnych, a 

także informacji dostępnych publicznie, o których mowa w ustawie z dnia 6 września 2001r. o 

dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429, z późn. zm.). 

5. Nie będą uważane za chronione informacje, które: 

1) wcześniej stały się informacją publiczną w okolicznościach nie będących wynikiem czynu 

bezprawnego lub naruszającego umowę przez którąkolwiek ze Stron; 

2) były zatwierdzone do rozpowszechniania na podstawie uprzedniej pisemnej zgody Strony, której 

dotyczą; 

3) zostały przekazane Stronie otrzymującej przez osobę trzecią nie będącą Stroną umowy zgodnie z 

prawem i bez ograniczeń. 

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zachowanie w poufności informacji przez swoich 

pracowników, Podwykonawców i wszelkie inne osoby, którymi będzie się posługiwać przy 

wykonywaniu umowy. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków dla zapewnienia, że żaden 

pracownik Wykonawcy lub inna osoba, o których mowa w ust. 6, otrzymujący powyższe informacje, 

informacje chronione oraz informacje stanowiące tajemnicę organizacji, nie ujawni tych informacji, 

ani ich źródła, zarówno w całości, jak i w części osobom lub firmom trzecim bez uzyskania uprzednio 

wyraźnej pisemnej zgody Zamawiającego, którego informacja lub źródło informacji dotyczy. 

8. Obowiązek zachowania w poufności informacji  przez Wykonawcę obowiązuje także po ustaniu 

umowy. 

9. Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu przez ujawnienie, przekazanie, 

wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia informacji otrzymanych od Zamawiającego, wbrew 

postanowieniom umowy. Zobowiązanie to wiąże Wykonawcę również po wykonaniu Przedmiotu 

umowy, jej rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu, bez względu na przyczynę i podlega 

wygaśnięciu według zasad określonych w przepisach dotyczących ochrony informacji niejawnych. 

10. Każda ze Stron, z chwilą uzyskania danych osobowych osób, o których mowa w § 5 ust. 1, 



 

wskazanych do realizacji umowy, staje się administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO. Każda 

ze Stron zobowiązuje się do ochrony udostępnionych danych zgodnie z przepisami RODO. 

11. Strony zgodnie oświadczają, że zobowiązują się do przekazania osobom, których dane zostały przez 

Stronę udostępnione, w tym osobom wskazanym w § 5 ust. 1 w imieniu drugiej Strony klauzul 

informacyjnych, co stanowi realizację obowiązku, o którym mowa w art. 14 RODO. Klauzule 

informacyjne zawarte są w załącznikach nr …  do umowy. 

 

 

§7 

Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. …. do dnia 31 grudnia 2022 r. 

 

§8 

1. W przypadku nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może 

wypowiedzieć umowę za skutkiem natychmiastowym, bez uprzedniego wzywania Wykonawcy 

do zmiany sposobu jej wykonywania. 

2. W przypadku wypowiedzenia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w kwocie równej stawce miesięcznej. 

3. W przypadku niedotrzymania terminu wykonania usługi (zleconej pracy), określonego zgodnie 

z  § 2 ust.  2 umowy,   Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 

zł brutto  za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.  

4. W przypadku nie stawienia się Wykonawcy w siedzibie firmy na żądanie Zamawiającego, 

zgodnie z § 2 ust. 3 umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 

100 zł brutto za każdy przypadek niestawiennictwa.  

 

§ 9 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem ich nieważności. 

2. Wszelkie spory wynikłe na tle wykonywania umowy strony będą się starały rozwiązywać w 

drodze negocjacji, a w braku możliwości osiągnięcia porozumienia na tej drodze spory te będzie 

rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy – Kodeks cywilny        

i inne właściwe przepisy prawa. 

4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron. 

 


