
UMOWA

Przygotowania i Przeprowadzenia Szkolenia Okresowego w zakresie BHP

Zawarta W dniu ................. r. W Bytomiu pomiędzy:
Szpitalem Specjalistycznym nr 2 W Bytomiu z siedzibą przy ul.Batorego 15, 41-902
Bytom,
reprezentowanym przez Dyrektora Kornelię Cieśla oraz GłównąKsięgową Karinę Kusz
zwanego dalej Zleceniodawcą
a

mieszczącą się W ............................................................... z siedzibą

.............................................................................zarejestrowaną W KRS pod

nr: ................... , NIP ..................., REGON: ....................., reprezentowaną przez
. ........................................................... zwaną W dalszej części umowy Zleceniobiorca

@ 1

Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca zobowiązuje się do przygotowania i przeprowadzenia
szkolenia W zakresie szkolenia okresowego bhp dla pracowników Zleceniodawcy.

@ 2
Zleceniobiorca zobowiązuje się do :

a) Przeprowadzenia szkolenia o którym, mowa w @ 1 dla 340 pracowników
Zleceniodawcy W okresie marzec/kwiecień 2020 w uzgodnionych między stronami
dniach W siedzibie Zleceniodawcy. Faktyczna ilość pracowników Zleceniodawcy
może ulec zmianie.

b) Zapewnienia uczestnikom szkolenia materiałów szkoleniowych W formie drukowanej
i/lub elektronicznej

@ 3
Warunki wykonania szkolenia:

1. Miejscem przeprowadzenia szkolenia jest siedziba Szpitala Specjalistycznego nr 2 W
Bytomiu.

2. Termin szkolenia: luty, marzec 2020r. W uzgodnionych grupach szkoleniowych.
3. Tematyczny zakres szkolenia zostanie przedstawiony Zleceniodawcy w formie

pisemnego szczegółowego programu obejmującego minimum:
a) przepisy prawne i zasady bhp związane z charakterem działalności Szpitala
b) zagrozenia związane z wykonywaną pracą oraz metody ochrony przed nimi
obejmujące: ~e

- pole elektromagnetyczne,
- promieniowanie jonizujące,
- promieniowanie laserowe,
- zagrozenia biologiczne,
- zagrozenia chemiczne,
oraz inne odpowiednio do występujących w Szpitalu,

c) postępowanie W razie wypadku i w sytuacj ach zagrożeń.
(1) zasady bezpiecznej obsługi butli ciśnieniowy z gazem medycznym (tlen, podtlenek azotu,
argon, dwutlenek Węgla. . .).



4. Zleceniobiorca szkolenia przedłoży Zleceniodawcy oświadczenie o spełnieniu
wymagań dla wykładowców zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy
z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny
pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 180, poz. 1860 z późniejszymi zmianami).

54
Zleceniodawca zobowiązuje się do :

zapłaty za szkolenie kwoty ................ (słownie:
...................................................) na podstawie prawidłowo wystawionej
faktury VAT, płatnej w terminie 30 dni od daty doręczenia jej do siedziby
Zleceniodawcy.
Kwota, o której mowa w 53 stanowi całość wynagrodzenia przysługującego z tytułu
realizacji niniejszej umowy.
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1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
a) administratorem danych osobowych osób reprezentujących Wykonawcę wskazanych w

niniejszej umowie oraz osób wskazanych w niniejszej umowie do realizacji/kontaktu
jest ................................................................,

b) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Administratora -

c) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1

lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
d) odbiorcami danych osobowych będą Podmioty, którymi Administrator powierzył
przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

e) dane osobowe przechowywane będą nie krócej niż 6 lat od daty zawarcia umowy do
czasu wydania zgody na brakowanie dokumentacji postępowania przez Archiwum
Państwowe.

i) osoba, której dane są przetwarzane posiada prawo do żądania od administratora dostępu
do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania

g) osoba, której dane są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
h) podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.
i) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedą podejmowane w

sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
j) osobie, której dane są przetwarzane nie przysługuje prawo do:

— żądania usunięcia jej danych osobowych;
— przenoszenia danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwuwobec przetwarzaniajej danych osobowych.

56
Strony dopuszczają możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy za tygodniowym okresem
wypowiedzenia.

sx
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W sprawach nienormowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu
cywilnego.

@ 8
Wszelkie zmiany do umowy wymagają zachowania formy pisemnej (aneksu do umowy),
podpisanej przez obie strony pod rygorem nieważności.

59
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej
ze stron.

@ 10
Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy Strony zobowiązują się rozwiązywać
polubownie lub na drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory rozstrzygać będzie
sąd właściwy dla siedziby Zleceniodawcy.

Zleceniobiorca Zleceniodawca

Data i podpis Data i podpis

na

Załączniki stanowiące integralną część Umowy:
1. Zaproszenie do składania ofert nr D/BHP/1/2020


