
Załącznik nr 3

POSTANOWIENIA UMOWNE

Umowa zawarta w dniu.............................. pomiędzy:

Gmina Bytom, ul. Parkowa 2
NIP 626-298-85-82 REGON 276255269
Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu, ul. Karola Miarki 10, 41-902 Bytom

zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:
Marzenę Majer - dyrektor

a firmą:

z siedzibą w........................................................................
NIP ..............................................
REGON.......................................
Tel.............................. email..............................................
zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:

§1
Do zakresu obowiązków należy:

1) prowadzenie całokształtu spraw związanych z bhp i ochroną przeciwpożarową osób i mienia, oraz 
zabezpieczenie odzieży roboczej oraz środków ochrony i higieny osobistej uczestników i 
pracowników,

2) szkolenie nowo zatrudnionych pracowników i uczestników w zakresie przepisów bhp i ppoż.,
3) uczestnictwo w dochodzeniach powypadkowych oraz opracowywanie wniosków wynikający z badań 

przyczyn i okoliczności wypadku,
4) prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy 

pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie 
wyników badań środowiska pracy,

5) współpraca ze służbą zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej uczestników i pracowników
6) szkolenie okresowe pracowników Centrum Integracji Społecznej,
7) opracowywanie i aktualizacja Ocen Ryzyka Zawodowego,
8) informowanie Dyrektora o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami 

zmierzającymi do ich usunięcia.
9) Ilość pracowników do 30 osób oraz uczestników do 65 osób.

Ustala się czas pracy w skali miesiąca jako nienormowany tzn. według potrzeb realizacji zakresu umowy. 
Wykonawca jest dostępny osobiście w każdym uzgodnionym terminie, w przypadku niemożności 
osobistego stawiennictwa, wyznaczy osobę go reprezentującą.

§2
Wykonawca oświadcza, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997r. w 
sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 109, poz.704 z późn.zm.) oraz Rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny 
pracy (Dz.U.Nr 180, poz.1860 z późn.zm.) posiada uprawnienia do wykonywania usług w zakresie BHP i 
pozostałych zaproponowanych.



§3
Umowa zostąje zawarta na czas określony tj. od 01.01.2021. do 31.12.202Ir.

§4
1. Za wykonanie usługi Zamawiający zobowiązuje się zapłacić przelewem w stosunku miesięcznym,

wynagrodzenie w wysokości ustalonej tj....................... zł brutto w tym ......... % VAT,
(słownie: .................................................................................................................... ) na konto
Wykonawcy nr ...........................................................................w terminie 30 dni od daty doręczenia
faktury VAT, wystawionej na koniec każdego miesiąca. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia 
rachunku Zamawiającego.

2. Łączna wartość wynagrodzenia w okresie obowiązywania niniejszej umowy wyniesie ............. zł
brutto (słownie:................................................................................... ).

3. Faktury powinny zawierać następuj ące dane:
Gmina Bytom, ul. Parkowa 2
NIP 626-298-85-82 REGON 276255269
Centrum Integracji Społecznej, ul. Karola Miarki 10, 41-902 Bytom

4. Strony dopuszczają fakturowanie elektroniczne - przesyłanie za pośrednictwem Platformy 
Elektronicznego Fakturowania. W przypadku skorzystania z tego wariantu bardzo prosimy o zawarcie w 
temacie e-maila skrzynki PEPPOL: Nazwa C04 CIS / NIP 6263014675 oraz o powiadomienie nas o 
tym fakcie w formie e-mail:  na 7 dni przed wysłaniem dokumentu.cis.bytom@interia.pl

5. Wykonawca oświadcza, że wskazany w ust. 3 rachunek bankowy znajduje się na „białej liście 
podatników”, o której mowa w art. 96 b ustawy o podatku od towarów i usług oraz, że prowadzony jest 
dla niego rachunek VAT.

6. Wykonawca oświadcza, że właściwy dla niego jest Urząd Skarbowy w.................................

§5
Strony ustalają następujące kary umowne:

1. W wysokości 10 % wartości umowy, gdy każda ze stron odstąpi od umowy z powodu okoliczności, 
za które nie ponosi odpowiedzialności.

1. W przypadku zwłoki w zapłacie faktury Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odsetki ustawowe.
2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawcy przysługuje 

wynagrodzenie za wykonaną część umowy.

Zasady współpracy w zakresie przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem 
przedmiotu zamówienia zostaną uregulowane odrębną umową powierzenia przetwarzania danych 
osobowych stanowiącej integralną część niniejszej umowy. Jej zapisy będą oparte o zasady, 
określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 roku 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Integralną częścią niniejszej umowy jest umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 
oraz oferta Wykonawcy z dnia: ....................................  r.

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

Ewentualne sprawy sporne mogą być rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego.

mailto:cis.bytom@interia.pl


§9
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA


