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UMOWA   
 
zawarta w dniu  ………. 2022 r.  w Szczecinie pomiędzy: 
 

Szczecińskim Przedsiębiorstwem Autobusowym „DĄBIE” Sp. z o.o. z siedzibą w 
Szczecinie, ul. Andrzeja Struga 10, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
0000112852, posiadającą nr NIP 955-19-43-920 reprezentowaną przez: 
Prezesa Zarządu -  Włodzimierza Sołtysiaka, 
 
zwaną dalej Zleceniodawcą 
 
a 
……………………………………………. 
……………………………………………. 
 
zwanym dalej Zleceniobiorcą.  

§ 1 
 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest przeprowadzenie przez Zleceniobiorcę szkoleń 
okresowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników Zleceniodawcy, zgodnie 
z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie 
szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180 poz. 1860 z póź. zm.). 

2. Zleceniobiorca oświadcza, że jest przedsiębiorcą prowadzącym działalność oświatową na 
zasadach określonych w  ustawie z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców ( tj. Dz. U. 2021 
poz.162). Wydruk z CEiDG/KRS Zleceniobiorcy stanowi załącznik do umowy.  

3. Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania niniejszej umowy innej osobie bez uprzedniej 
pisemnej zgody Zleceniodawcy. 

4. Zleceniobiorca będzie wykonywał czynności objęte umową w ramach prowadzonej 
działalności gospodarczej, posługując się wyłącznie osobami posiadającymi stosowne 
indywidualne uprawnienia do przeprowadzania szkoleń. 

5. Wykaz osób uprawnionych do przeprowadzenia szkolenia, określony jest w załączniku nr 2 
do umowy. 

 
§ 2 

 
1. Zleceniobiorca przeprowadzi szkolenia w okresie do 30.11.2022 r. w maksymalnie 9 – 10 

turach, w miesiącach październik i listopad 2022 r. i w terminach ustalonych pomiędzy 
stronami umowy. 

2. Szkolenia przeprowadzone będą od czwartku do soboty, w godzinach 8:00 – 15:00, w 
grupach 20 - 30 osobowych, w siedzibie Zleceniodawcy. 

3. Zleceniodawca oświadcza, że posiada salę wykładową o powierzchni 108 m2,  wraz z 
nieograniczonym dostępem do pomieszczeń sanitarnych. Zleceniodawca odda do dyspozycji 
Zleceniobiorcy wymienione pomieszczenia w celu przeprowadzenia szkoleń okresowych w 
zakresie BHP pracowników Zleceniodawcy w uzgodnionych terminach. 

4. Wskazana przez Zleceniodawcę sala jest ogrzewana, oświetlana, wyposażona w miejsca 
siedzące dla każdego uczestnika szkolenia. 
 

§ 3 
 
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością. 
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2. Zleceniobiorca odpowiada za prawidłowość przeprowadzonego szkolenia i jego zgodność z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami.  

3. Zleceniodawca sporządzi i wyda Zleceniodawcy pełną dokumentację szkolenia, zgodną z 
obowiązującymi przepisami tj. program szkolenia, dziennik zajęć, protokoły z egzaminów i 
rejestr wydanych  stosownych zaświadczeń. 

4. Szkolenia muszą być zakończone egzaminem sprawdzającym oraz wydaniem zaświadczeń 
zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

5. Zleceniobiorca odpowiada za właściwe przygotowanie szkolenia oraz nieodpłatne 
przekazanie materiałów szkoleniowych. 
 

§ 4 
 
Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania poufności w zakresie otrzymanych od 
Zleceniodawcy informacji, dokumentów i danych osobowych, w posiadanie których wejdzie w 
związku z wykonywaniem niniejszej umowy. 
 

§ 5 
 

1. Zleceniodawca zobowiązuje się zapłacić Zleceniobiorcy z tytułu niniejszej umowy 
wynagrodzenie w wysokości ……..  zł brutto (słownie: ……………..złotych 00/100) za 
przeszkolenie jednego uczestnika kursu, zgodnie z ofertą Zleceniobiorcy stanowiącą 
Załącznik nr 3 do umowy.   

2. Szacunkowe wynagrodzenie łączne Zleceniobiorcy określa się na kwotę brutto 
………………. złotych ( słownie: ……………………….),  jako iloczyn wynagrodzenia 
ustalonego w ust.1 i liczby pracowników przewidzianych do przeszkolenia ( §6 ust.1 umowy).  

3. Zleceniobiorca jest uprawniony do wystawienia faktury/rachunku po  każdej turze szkolenia. 
Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury/rachunku przez 
Zleceniodawcę. Podstawą zapłaty będzie dołączenie do faktury/rachunku dokumentów 
potwierdzających prawidłowe wykonanie usługi, tj. protokoły z przeprowadzonych szkoleń i 
egzaminów, listy obecności oraz imiennych zaświadczeń ze szkolenia.  

4. Wynagrodzenie zostanie zapłacone przelewem na rachunek bankowy Zleceniobiorcy nr: 
…………………………………………… 

5. Zleceniobiorca oświadcza, że jest podatnikiem podatku Vat / nie jest podatnikiem podatku 
Vat.  

 
§ 6 

 
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony, niezbędny do przeprowadzenia w maksymalnie 10 

turach szkoleń okresowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla ok. 190  
pracowników Zleceniodawcy w tym :  130 kierowców autobusów komunikacji miejskiej  i 60 
pracowników zaplecza technicznego i  wygaśnie z chwilą jej wykonania, najpóźniej w dniu 30 
listopada 2022 r. 

2. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo zmniejszenia liczby osób uczestniczących w 
szkoleniach w granicach do 5% w/w liczby pracowników wskazanych w ust.1, bez 
jakichkolwiek roszczeń ze strony Zleceniobiorcy.  

3. W przypadku nie dotrzymania/istotnego naruszenia warunków  niniejszej umowy, każda ze 
stron ma prawo do odstąpienia od  umowy ze skutkiem natychmiastowym, po uprzednim 
wezwaniu drugiej strony do zaprzestania naruszeń.  

4. W razie skorzystania z uprawnienia określonego w ust.3, strona odstępująca od umowy 
uprawniona jest do naliczenia kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w 
§5 ust.2.  
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§ 7 

 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgodnego oświadczenia woli stron w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 8 
 

1. Strony zobowiązują się do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów, które mogą 
wyniknąć w związku z wykonaniem niniejszej umowy. 

2. W przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, właściwym do 
rozstrzygnięcia sporu będzie  sąd powszechny w Szczecinie. 

§ 9 
 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu 
cywilnego. 

 
                                                                         § 10 

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

1. Wydruk z ewidencji działalności gospodarczej/KRS Zleceniobiorcy 
2. Wykaz osób uprawnionych do przeprowadzenia szkolenia  
3. Formularz Oferty Zleceniobiorcy 

 
 

 
 

ZLECENIODAWCA                                                                  ZLECENIOBIORCA 
 
 
 

........................................................   ............................................................ 


