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ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

§ 1.
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług 

cateringowych (dalej: Usługi cateringowe) podczas spotkań organizowanych w siedzibie 
Zamawiającego oraz poza jego siedzibą, na terenie Krakowa, zgodnie ze Szczegółowym opisem 
przedmiotu zamówienia, którego kopia stanowi Załącznik Nr 1 do umowy (dalej: SOPZ) oraz 
zgodnie z ofertą Wykonawcy, której kopia stanowi Załącznik Nr 2 do umowy (dalej: Oferta). 

2. Usługi cateringowe obejmują w szczególności: usługi przygotowania, dostarczenia, wydawania 
posiłków przez obsługę kelnerską, usługi bieżącego uzupełniania poczęstunku oraz usługi 
porządkowe w trakcie serwowania i po zakończeniu serwowania posiłków – podczas każdego 
dnia spotkania.

3. Usługi cateringowe będą świadczone w ramach spotkań, których wykaz został zamieszczony w 
punkcie II ust. 2 SOPZ. Zamawiający zastrzega, że wykaz o którym mowa powyżej ma jedynie 
charakter poglądowy, a wskazana w nim liczba spotkań w poszczególnych kategoriach oraz 
liczba uczestników jest szacunkowa.

4. Zamawiający zastrzega, że zarówno liczba spotkań w danej kategorii jak i liczba uczestników 
może ulec zmianie – zależnie od potrzeb Zamawiającego – a Wykonawcy nie przysługują z tego 
tytułu żadne roszczenia.

§ 2.
1. Wykonawca oświadcza, iż posiada wszelkie kwalifikacje niezbędne do realizacji przedmiotu 

niniejszej umowy i zobowiązuje się do jego wykonania z najwyższą starannością wynikającą z 
zawodowego charakteru wykonywanej przez Wykonawcę działalności.

2. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia Usług cateringowych wynikających z aktualnych 
potrzeb Zamawiającego, na podstawie zleceń przesyłanych w formie elektronicznej (e-mail) przez 
osobę wyznaczoną do uzgodnień i koordynacji realizacji przedmiotu niniejszej umowy ze strony 
Zamawiającego, o której mowa w § 12 ust. 4 pkt a, najpóźniej na 7 dni kalendarzowych przed 
planowanym spotkaniem.

3. W każdym ze zleceń, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu Zamawiający określi rodzaj 
zestawu, miejsce i termin spotkania oraz przewidywaną liczbę uczestników.

4. Harmonogram każdego ze spotkań, zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego w 
formie elektronicznej (e-mail) na 3 dni kalendarzowe przed planowanym spotkaniem.

5. Zamawiający najpóźniej na 2 dni kalendarzowe przed terminem rozpoczęcia każdego ze spotkań 
przekaże Wykonawcy w formie elektronicznej (e-mail) ostateczną liczbę uczestników tego 
spotkania. Wykonawca najpóźniej na 2 dni kalendarzowe przed terminem rozpoczęcia każdego 
ze spotkań, o których mowa w ust. 2, przekaże Zamawiającemu do akceptacji w formie 
elektronicznej (e-mail) proponowane menu na każde ze spotkań oraz listę pracowników 
obsługujących zlecenie.

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia liczby uczestników spotkania o ……%1 w 
stosunku do zgłoszonej ostatecznej liczby uczestników spotkania, jeśli o powyższej zmianie 
zawiadomi Wykonawcę (e-mailem) najpóźniej do godz. 13.00 w dobie poprzedzającej termin 
spotkania.

7. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego potwierdzenia otrzymania e-maila, o którym 
mowa w ust. 2 oraz ust. 4-6.

8. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania przez cały okres realizacji umowy ubezpieczenia od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
umowy na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 100.000,00 zł, obejmującą co najmniej 

1 Należy wypełnić zgodnie z treścią oferty
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odpowiedzialność z tytułu szkody spowodowanej przeniesieniem chorób zakaźnych oraz zatruć 
pokarmowych. Kopia aktualnej polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy stanowi Załącznik nr 7 do 
Umowy. 

9. W sytuacji gdy polisa, o której mowa w ust 8 obejmować będzie tylko część okresu realizacji 
umowy, nie później niż na tydzień przed zakończeniem okresu obowiązywania polisy, 
Wykonawca zobowiązany jest, bez odrębnego wezwania ze strony Zamawiającego, doręczyć 
Zamawiającemu, kopię nowej polisy poświadczającej objęcie Wykonawcy ubezpieczeniem do 
końca okresu realizacji umowy, z sumą ubezpieczenia nie niższą niż wskazana w ust 8.

10. Wykonawca zobowiązuje się, że Usługi cateringowe wykonywane będą przez pracowników 
posiadających aktualne orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych o braku 
przeciwwskazań do wykonywania prac, przy których wykonywaniu istnieje możliwość 
przeniesienia zakażenia na inne osoby. 

§ 3.
1. Miejscem świadczenia Usług cateringowych jest siedziba Zamawiającego przy ul. 

Twardowskiego 16 w Krakowie, a także inne lokalizacje na terenie miasta Krakowa.
2. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu bhp i p/poż, zasad ochrony obiektu, 

osób i mienia oraz innych przepisów szczegółowych w zakresie wszystkich czynności 
wykonywanych przez Wykonawcę, w tym w szczególności przepisów obowiązujących w miejscu 
świadczenia usług, a także egzekwowania przestrzegania tych przepisów od personelu 
wykonującego usługi. Porozumienie w sprawie zasad współpracy w celu zapewnienia 
bezpiecznych i higienicznych warunków pracy między Zamawiającym a Wykonawcą stanowi 
Załącznik nr 6 do umowy i zostanie zawarte wraz z zawarciem niniejszej umowy.

§ 4.
Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy lub do wcześniejszego wyczerpania kwoty, o której 
mowa w § 5 ust. 2.

§ 5.
1. Tytułem wynagrodzenia za zlecone przez Zamawiającego i wykonane przez Wykonawcę Usługi 

cateringowe, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ustalone na podstawie cen 
jednostkowych zawartych w Formularzu cenowym, którego kopia stanowi Załącznik Nr 3 do 
umowy (dalej: Formularz Cenowy), z zastrzeżeniem ust. 2 - 5.

2. Łączne wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy z tytułu świadczenia Usług cateringowych na 
podstawie umowy nie przekroczy kwoty ………..………….. zł (słownie złotych brutto: 
………………..……….00/100), która to kwota została określona na podstawie cen jednostkowych 
zawartych w Formularzu Cenowym oraz szacowanego zapotrzebowania Zamawiającego 
określonego w punkcie II ust. 2 SOPZ, z zastrzeżeniem § 1 ust. 3 – 4.

3. Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, obejmuje całkowity koszt wykonania Usług 
cateringowych podczas spotkań wskazanych w wykazie zawartym w punkcie II ust. 2 SOPZ, w 
tym w szczególności: koszt artykułów spożywczych, ich przygotowania i obróbki, podatek VAT, 
koszty transportu, dojazdu, obsługi kelnerskiej i czynności porządkowych, koszt utylizacji 
artykułów spożywczych, ewentualne upusty i pozostałe składniki cenotwórcze.

4. Ze względu na to, że liczba i zakres zleceń jest zależna od aktualnych potrzeb Zamawiającego, 
ostateczna kwota wynagrodzenia określona na podstawie faktycznie zrealizowanych Usług 
cateringowych może być niższa od wartości określonej w ust. 2 niniejszego paragrafu, bez 
jakichkolwiek konsekwencji finansowych i odszkodowań na rzecz Wykonawcy.

5. Nie przewiduje się waloryzacji cen jednostkowych, a Wykonawca gwarantuje ich niezmienność w 
całym okresie obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem § 10 ust. 2.

§ 6.
1. Strony ustalają, że zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 będzie następować 

sukcesywnie po wykonaniu przez Wykonawcę Usług cateringowych objętych poszczególnymi 
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zleceniami na podstawie faktur częściowych wystawianych przez Wykonawcę zgodnie z § 7 ust. 
1.

2. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty wynagrodzenia objętego poszczególnymi 
fakturami częściowymi, w terminie do 21 dni od dnia otrzymania oryginału prawidłowo 
wystawionej faktury częściowej przelewem na konto wskazane na fakturze, przy czym za Usługi 
cateringowe wykonane w miesiącu grudniu Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty 
należności w terminie do 30 dni od dnia otrzymania oryginału prawidłowo wystawionej faktury.

3. Za dzień płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
4. W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe.
5. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o wszelkich zmianach danych, które mogą 

wpływać na wystawianie i obieg faktur oraz ich księgowanie i rozliczanie dla celów podatkowych, 
w szczególności takich jak: określenie Strony, adres, numer konta, numer NIP itp.

§ 7.
1. Podstawą wystawiania faktur częściowych będzie zaakceptowany bez zastrzeżeń przez 

Zamawiającego protokół odbioru sporządzony każdorazowo po wykonaniu Usług cateringowych 
określonych w danym zleceniu.

2. Zamawiający sporządzi każdorazowo protokół odbioru w terminie do 7 dni kalendarzowych od 
dnia wykonania zleconych Usług cateringowych. 

3. Protokół odbioru, o którym mowa w ust. 1 i 2 powinien zawierać w szczególności:
1) wskazanie odpowiednich Usług cateringowych zgodnie z przedmiotem zlecenia, określenie 

terminów spotkania lub spotkań oraz liczbę osób w nich uczestniczących;
2) oświadczenie o należytym lub nienależytym wykonaniu Usług cateringowych;
3) podpisy osób wskazanych § 12 ust 4.

§ 8.
1. Zamawiający obciąży Wykonawcę karami umownymi w przypadku:

1) niewykonania zlecenia, za każdorazowy przypadek stwierdzony w protokole odbioru, o którym 
mowa w § 7 - w wysokości 1 % kwoty, o której mowa w § 5 ust. 2;

2) nienależytego wykonania zlecenia, za każdorazowy przypadek stwierdzony w protokole 
odbioru, o którym mowa w § 7, w szczególności polegający na dostarczeniu produktów lub 
potraw w ilości lub jakości niezgodnej z warunkami zlecenia lub umowy - w wysokości 0,2% 
kwoty, o której mowa w § 5 ust. 2;

3) opóźnienia w rozpoczęciu wykonywania zleconej Usługi cateringowej, za każdorazowy 
przypadek opóźnienia, wynoszący co najmniej 15 minut, stwierdzony w protokole odbioru, o 
którym mowa w § 7 - w wysokości 10% wartości zleconej Usługi cateringowej. Opóźnienie 
wykonania zlecenia równe bądź przekraczające 60 minut, będzie traktowane jak 
niewykonanie zlecenia i będzie skutkowało naliczeniem kary umownej o której mowa § 8 ust. 
1 pkt 1;

2. Kary umowne podlegają zsumowaniu.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z wystawionej 

faktury.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
5. Zapłata kar umownych, o których mowa w ust. 1 nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania 

umowy.

§ 9.
1. Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w przypadku, o którym mowa w art. 145 ust. 1 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanych Usług cateringowych.
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3. Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym, z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy w przypadku:

1) gdy suma kar umownych jakimi Zamawiający obciąży Wykonawcę będzie równa lub 
przekroczy 5% kwoty określonej w § 5 ust. 2,

2) nieprawidłowego wykonywania przez Wykonawcę niniejszej umowy, o ile Wykonawca nie 
zmieni sposobu jej wykonywania pomimo wezwania z wyznaczeniem odpowiedniego terminu.

4. W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, Zamawiający obciąży Wykonawcę karę umowną w wysokości 10% kwoty, o której 
mowa w § 5 ust. 2.

5. Oświadczenie Zamawiającego o rozwiązaniu umowy powinno nastąpić na piśmie i zawierać 
uzasadnienie.

§ 10.
1. Zamawiający zgodnie z przepisem art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

przewiduje zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie dotyczącym:
1) zmiany stawki VAT i zmiany cen jednostkowych brutto, w przypadku wprowadzenia 

nowych uregulowań prawa powszechnie obowiązującego, które wymagałyby takich zmian. 
W takim przypadku obniżenie lub podwyższenie wynagrodzenia jest możliwe w wysokości 
odpowiadającej zmianie stawki podatku, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami;

2) przedłużenia terminu realizacji umowy w przypadku niewykorzystania całej kwoty, o której 
mowa w § 5 ust. 2 w terminie, o którym mowa w § 4, jednak nie dłużej niż o kolejne 3 
miesiące. Wykonawcy nie przysługują roszczenia o przedłużenie okresu obowiązywania 
umowy.

2. W przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 niniejszego 
paragrafu, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w 
zakresie dotyczącym niezrealizowanej części przedmiotu umowy, w przypadku zmiany:
1) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 

ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
2) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te 
będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

3. Ustala się następujące zasady wprowadzania zmian, o których mowa w ust. 2:
1) w przypadkach określonych w ust. 2 Wykonawca, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od 

dnia wejścia w życie nowych przepisów, może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem 
o zmianę wynagrodzenia. Wraz z wnioskiem, Wykonawca będzie zobowiązany pisemnie 
przedstawić Zamawiającemu szczegółową kalkulację uzasadniającą wzrost kosztów, 
wynikający ze zmiany w/w przepisów. Jeżeli po upływie 14 – dniowego terminu, 
Wykonawca nie zwróci się do Zamawiającego o zmianę wynagrodzenia, Zamawiający 
uzna, iż zmiany przepisów nie mają wpływu na koszty wykonania zamówienia przez 
Wykonawcę;

2) Zamawiający dokona analizy przedłożonej kalkulacji w terminie nie dłuższym niż 7 dni od 
dnia jej otrzymania. Jeżeli uzna, że przedstawiona kalkulacja potwierdza wzrost kosztów 
ponoszonych przez Wykonawcę, dokona zmiany umowy w tym zakresie. Zamawiający ma 
możliwość żądać od Wykonawcy w tym okresie przedłożenia dodatkowych wyjaśnień i 
dowodów, jeżeli uzna, że przedstawiona kalkulacja nie potwierdza wzrostu kosztów 
wykonania zamówienia, w wysokości zaproponowanej przez Wykonawcę.

3) zmiana wynagrodzenia nastąpi po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego oraz po 
podpisaniu aneksu do umowy i może dotyczyć wyłącznie niezrealizowanej części umowy.

§ 11.
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1. Jeżeli Wykonawca zgodnie ze złożoną ofertą powierza w całości lub w części wykonanie umowy 
podwykonawcom, wówczas za działania lub zaniechania podwykonawców ponosi 
odpowiedzialność jak za działania lub zaniechania własne. W razie powzięcia przez 
Zamawiającego informacji o wykonywaniu przez podwykonawców zobowiązań umownych w 
innym zakresie niż wskazany w ofercie, Zamawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem 
natychmiastowym, niezależnie od prawa odmowy wypłaty wynagrodzenia za zobowiązania 
wykonywane przez tych podwykonawców.

2. Wierzytelności jakie przysługują Wykonawcy względem Zamawiającego, wynikające z realizacji 
niniejszej umowy, nie mogą być przeniesione na rzecz osób trzecich bez wcześniejszej zgody 
Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 12.
1. Wszelkie zmiany w treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy 

Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Wszystkie spory, które wynikają z tytułu realizowania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez 

Strony w drodze negocjacji. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia w drodze negocjacji 
wszelkie spory będą rozstrzygane przed sądem miejscowo właściwym dla siedziby 
Zamawiającego.

4. Osobami wyznaczonymi do uzgodnień i koordynacji realizacji przedmiotu niniejszej umowy są:
a) ze strony Zamawiającego – ……… nr telefonu: ………………, e-mail: …………….…;
b) ze strony Wykonawcy – ……….….. nr telefonu: ………….……, e-mail ……………….

5. Zmiana osób i danych, o których mowa w ust. 4 następuje poprzez pisemne powiadomienie 
drugiej Strony i nie stanowi zmiany treści umowy.

6. Strony zobowiązują się, że udostępnione sobie wzajemnie dane osobowe osób wskazanych w 
ust. 4 niniejszego paragrafu oraz § 2 ust. 5 będą przetwarzane jedynie w celu wykonania umowy. 
Wykonawca oświadcza ponadto, że wykonał w imieniu Zamawiającego wobec osoby wskazanej w 
ust. 4 lit. B, a w przypadku osób, o których mowa w § 2 ust. 5 każdorazowo wykona obowiązek 
informacyjny wskazany w art. 14 RODO Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 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) poprzez przekazanie 
ww. osobom klauzuli informacyjnej otrzymanej w dniu zawarcia umowy (załącznik nr 5 do 
Umowy).

7. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla 
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

8. Załącznikami do umowy są:
Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (kopia);
Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy z dnia …….. (kopia);
Załącznik nr 3 – Formularz cenowy do oferty Wykonawcy z dnia ………….. (kopia);
Załącznik nr 4 – aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej Wykonawcy (kopia) 
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Załącznik nr 6 do umowy

Porozumienie nr ….
(wzór)

zawarte w dniu ……………. r. pomiędzy:

Narodowym Centrum Nauki z siedzibą w Krakowie przy ul. Twardowskiego 16
NIP: 676-242-96-38, REGON: 121361537,
zwanym dalej: „Zamawiającym”, 
reprezentowanym w tej czynności przez: …..
a
…zwanym dalej: „Wykonawcą”, reprezentowanym w tej czynności przez:
…
zwanymi dalej pojedynczo: „Uczestnikiem Porozumienia”, a łącznie: „Uczestnikami Porozumienia”.

Na podstawie art. 208 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917, z 
późn. zm.) Uczestnicy Porozumienia zawierają porozumienie o współpracy o następującej treści: :

§ 1
Uczestnicy Porozumienia stwierdzają zgodnie, że zatrudnieni przez nich pracownicy wykonują 
jednocześnie pracę w  tym samym miejscu tj. w Narodowym Centrum Nauki przy 
ul. Twardowskiego 16 w Krakowie – zwanym dalej miejscem pracy.

§2
Uczestnicy Porozumienia zobowiązują się współpracować ze sobą w zakresie i w celu zapewnienia 
pracującym w miejscu pracy pracownikom bezpiecznej i higienicznej pracy.

§3
Pracodawcy ustalają koordynatora ds. bhp (dalej; Koordynator) w osobie______________________, 
który sprawować będzie nadzór osobiście lub za pośrednictwem specjalisty ds. bhp Zamawiającego, 
nad przestrzeganiem przepisów i zasad bhp przez wszystkich pracowników Uczestników 
Porozumienia, wykonujących prace w miejscu pracy. 

§ 4
Koordynator ma prawo:

a) kontroli wszystkich pracowników Uczestników Porozumienia wykonujących pracę w miejscu 
pracy,

b) wydawania poleceń w zakresie poprawy warunków pracy i przestrzegania przepisów i zasad 
bhp, oraz ochrony przeciwpożarowej,

c) uczestniczenia w kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
d) występowania do poszczególnych Uczestników Porozumienia z zaleceniem usunięcia 

stwierdzonych zagrożeń wypadkowych oraz uchybień w zakresie bhp,
e) niezwłocznego wstrzymania pracy maszyny lub urządzenia w razie wystąpienia 

bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracownika lub innej osoby,
f) niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika, który swoim zachowaniem lub sposobem 

wykonywania pracy stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia własnego lub 
innych osób.

§ 5
1. Uczestnicy Porozumienia ustalają następujące zasady współdziałania i sposoby postępowania, w 

tym również w przypadku zagrożenia dla zdrowia lub życia pracowników:
1) podstawą dopuszczenia pracownika do pracy w miejscu pracy jest:

a) posiadanie obowiązkowych profilaktycznych badań lekarskich,
b) uprzednie odbycie przez pracowników wymaganych szkoleń w zakresie bhp,
c) posiadanie przez pracowników wymaganych środków indywidualnej ochrony, odzieży i 

obuwia roboczego, jeśli jest to wymagane przepisami prawa,
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d) zapoznanie z wynikami oceny ryzyka zawodowego dla danego stanowiska pracy,
e) zapoznanie z instrukcjami bhp i ppoż dotyczącymi prac wykonywanych przez danego 

pracownika, obowiązującymi w miejscu pracy, 
f) posiadanie stosownych kwalifikacji zawodowych na wykonywanie zadanych prac.

2) Wykonawca zobowiązuje się, że:
a) będzie kierować do wykonywania pracy w miejscu pracy wyłącznie takich pracowników, 

którzy spełniają wymagania określone w § 5 pkt 1,
b) zapozna swoich pracowników, wykonujących pracę w miejscu pracy, z obowiązującymi 

u Zmawiającego przepisami i zasadami bhp, która to okoliczność zostanie potwierdzona 
odebraniem od tych pracowników stosownych oświadczeń, jak również zapewni 
przestrzeganie przez swoich pracowników tych przepisów i zasad.

3) Zamawiający zobowiązuje się do:
a) przekazania pracownikom Wykonawcy – w razie potrzeby – informacji o zakresie 

występujących w miejscu pracy zagrożeń wypadkowych,
b) organizacji pomieszczeń i stanowisk pracy w sposób zapewniający bezpieczne 

i higieniczne warunki pracy oraz ochronę przeciwpożarową,
c) udostępnienia pracownikom Wykonawcy posiadanych pomieszczeń higieniczno-

sanitarnych.
2. W razie zaistnienia wypadku przy pracy pracownika któregoś z Uczestników Porozumienia  

ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku dokonuje zespół powypadkowy powołany przez tego 
Uczestnika Porozumienia, tj. pracodawcę poszkodowanego.

§ 6
Wszystkie zmiany lub uzupełnienia do treści Porozumienia muszą być określone w załączniku do 
niniejszego Porozumienia i podpisane przez przedstawicieli obu Uczestników Porozumienia.

§ 7
Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdego 
Uczestnika Porozumienia.
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