
 1

Załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego 
 

Umowa nr ………………………. 

 

W dniu ……………………………………………………… w Warszawie zawarta została Umowa pomiędzy: 
 

Pałacem Młodzieży w Warszawie mającym swoją siedzibę przy Pl. Defilad 1, 00-901 
Warszawa, identyfikującym się numerem NIP 525-15-70-588, REGON 000187062 zwanym     
w dalszej części Umowy „Zamawiającym", 
reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy z dnia               
31 sierpnia 2011 r. nr GP-0052/4148/2011 przez: 
 
- Urszulę Wacowską – Dyrektora 
 
a 
 

…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………,  

………………………………………………………………… z siedzibą przy ul. …………………………….., firmą 
identyfikującą się numerem NIP ………………………………….. REGON ………………………….……………….  

w imieniu, której działa: 

 

………………………………………………………………………………………………………………………..……………………… 

 

zwaną dalej w Umowie „Wykonawcą". 
 
Ponieważ wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30.000  
euro, zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  
Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt 8).  
 
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy na świadczenie 
usług z zakresu bhp i ppoż. została zawarta Umowa  
o następującej treści: 
 

§1 

Wykonawca oświadcza, iż posiada kwalifikacje i uprawnienia wymagane do prawidłowego 
wykonania przedmiotu Umowy, w postaci …………………………………………………………………………... 
 

§ 2 

W ramach zawartej Umowy Wykonawca zobowiązuje się do: 

1. Świadczenia usług z zakresu bhp i ppoż. na terenie Pałacu Młodzieży w Warszawie  
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oraz dyżur jeden dzień w tygodniu, w środę w godz. 1230-1630 obejmujących uczestników  
i pracowników placówki. Umowa obowiązuje od dnia 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. 

2. Usługa obejmuje w szczególności: 

a) przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy, 

b) występowanie do dyrektora placówki z zaleceniami usunięcia stwierdzonych 
zagrożeń wypadkowych oraz uchybień w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 

c) sporządzanie i przedstawianie dyrektorowi placówki, 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, 

d) dopilnowanie gaśnic p/poż. (czy są we właściwym miejscu, czy są właściwie 
zabezpieczone i czy posiadają aktualny przegląd oraz termin następnego), 

e) udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz  
w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych 
wypadków, a także kontrola realizacji tych wniosków, 

f) prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących 
wypadków przy pracy, 

g) udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, 

h) przeprowadzanie wstępnych oraz okresowych szkoleń bhp i ppoż dla 
nowozatrudnianych oraz zatrudnionych pracowników, 

i) organizowanie i zapewnienie odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej 
nowo zatrudnionym pracownikom, 

j) nadzorowanie przestrzegania przez pracowników placówki przepisów, wytycznych       
i instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, 

k) usługa bhp w Ośrodku Wypoczynkowym Pałacu młodzieży w Pieczarkach. 
 

§ 3 
W ramach zawartej Umowy, Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia pomieszczenia 
niezbędnego do świadczenia zawartych w § 2 usług. 

 
§ 4 

Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy ……………………………………….……. zł (słownie: 
………………………………………. złotych) miesięcznie. Całkowita cena za realizację zamówienia od 
1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 wynosi …………………………………………..………………….. zł. 
(słownie: ……………………………………………………….). 
 

§ 5 
Zamawiający zobowiązuje się do dokonania zapłaty za wykonaną usługę przelewem na 
rachunek Wykonawcy nr …………………………………………………………………… w terminie 21 dni od 
daty doręczenia faktury.  
 

§6 
1. Zmiany w treści Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
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2. W sprawach w Umowie nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa. 

 
§ 7 

Spory mogące wyniknąć na tle stosunku prawnego objętego Umową, Strony podają 
rozstrzygnięciu sądowi właściwemu rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
 
 

                                                                         §8 
1. Wykonawca oświadcza, że znany mu jest fakt, iż treść niniejszej Umowy,                            

a w szczególności przedmiot Umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację 
publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 
informacji publicznej (Dz.U.2014.782.), która podlega udostępnieniu w trybie 
przedmiotowej ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na udostępnienie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 1, 
zawartych w niniejszej Umowie dotyczących go danych osobowych w zakresie 
obejmującym imię i nazwisko a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej- 
również w zakresie firmy. 

3. Ze względu na tajemnice przedsiębiorcy udostępnieniu, o którym mowa w ust. 1 nie będą 
podlegały informacje zawarte w niniejszej Umowie stanowiące informacje techniczne, 
technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne posiadające wartość 
gospodarczą. 

 
 

                                                                        §9 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje 
Wykonawca. 

 
 
 

ZAMAWIAJĄCY     WYKONAWCA  
 


