
 

Załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie szkoleń okresowych BHP w 

siedzibie Teatru Wielkiego – Opera Narodowa, Plac Teatralny 1, 00-950 Warszawa od 

01.01.2022 do 31 grudnia 2023 r., obejmujących: 

− szkolenia okresowe pracodawców i osób kierujących pracownikami; 

− szkolenia okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych; 

− szkolenia okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno – 

biurowych; 

− szkolenie BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych i/lub innych, których charakter 

pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia. 

2. Usługa BHP (szkolenia) wykonywane będą w siedzibie Zamawiającego w terminach ustalanych 

telefonicznie lub mailowo – według bieżących potrzeb Zamawiającego.  

3. Szkolenia będą odbywały się, co najmniej dwa razy w roku z podziałem na dni szkoleniowe. 

4. Szkolenia będą odbywać się w języku polskim i angielskim. 

5. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie szkoleń on - line dla pracowników, po 

wcześniejszym ustaleniu z zamawiającym. 

6. Szacunkowa liczba szkoleń w danym roku kalendarzowym to około 250 osób: 

− szkolenia okresowe pracodawców i osób kierujących pracownikami – około 30 osób; 

− szkolenia okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych – około 

120 osób; 

− - szkolenia okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno – 

biurowych – około 70 osób;  

− szkolenie BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych i/lub innych, których charakter 

pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia – około 30 osób. 

7. Szkolenia BHP realizowane przez Wykonawcę, zapewnią pracownikom wiedze z 

Rozporządzeniem Ministra Gospodarki I Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860) zgodny z ramowym programem 

szkolenia.  

8. Sposób realizacji szkolenia i czas trwania poszczególnych jego części powinny być dostosowane 

do przygotowania zawodowego i dotychczasowego stażu pracy pracownika oraz zagrożeń 

występujących przy przewidzianej do wykonywania przez niego pracy. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany zakresu szkolenia BHP. 

10. Wykonawcą zamówienia mogą jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia 

działalności szkoleniowej w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. (zgodnie z 

rozporządzeniem z dnia 27 lipca 2004 r. Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w 

dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy). 

11. Wykonawca przedstawi wraz z ofertą potwierdzenie doświadczenia w dziedzinie szkoleń w 

zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy stosowanych referencji dot. przeprowadzenia szkoleń 

(minimum 3). 

12. Zamawiający wymaga opracowania szczegółowego programu szkoleń oraz materiałów 

szkoleniowych wymienionego zakresu w formie skryptu w wersji papierowej i elektronicznej 

edytowalnej.  

13. Na 15 dni przed terminem szkolenia dla ww. grupy szkoleniowej Wykonawca przedłoży 

program szkoleń oraz materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej edytowalnej (power 



 

point) i papierowej oraz testy na poszczególne grupy (Word) w celu weryfikacji ww. materiałów 

przez Sekcję BHP. 

14. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wydrukowanie materiałów dla wszystkich uczestników 

szkoleń stacjonarnych oraz/lub przeslania materiałów dla uczestników szkoleń on-line. 

15. Przygotowanie innych materiałów dotyczących szkoleń tj. harmonogramu szkoleń 

stacjonarnych lub e-larnigowych z podziałem na dni, godziny, ramowy program danego 

szkolenia, listy obecności na szkoleniach (zgodnie z załącznikiem nr 3 do Umowy - dziennik 

zajęć szkolenia okresowego z zakresu BHP) obecności na egzaminie tzn.: wykaz osób które 

zdały oraz które nie zdały testu końcowego, planowane poprawki (zgodnie z załącznikiem nr 

4 do Umowy– Protokół Komisji Egzaminacyjnej), arkusz indywidualnej oceny szkolenia dla 

pracownika (kopia testu) rejestru wydanych zaświadczeń potwierdzających ukończenie 

szkolenia zgodnie z załącznikami do zapytania ofertowego i umowy. 

16. Szkolenia należy zakończyć egzaminem oraz wydaniem imiennych zaświadczeń, zgodnych ze 

wzorem zawartym w Rozporządzeniu, zaświadczenie należy przekazać Zamawiającemu: 

− w formie papierowej (do Kadr); 

− W formie elektronicznej - Kierownik Sekcji BHP. 

17. Wykonawca przygotuje protokół odbioru usługi (zgodnie z załącznikiem nr 5 do Umowy - 

protokół odbioru usługi). 

18. Wykonawca zapewnia sprzęt niezbędny do prawidłowego przeprowadzenia szkoleń oraz 

pomocy dydaktycznych do realizacji przedmiotowego zamówienia. 

19. Zamawiającemu służy prawo kontrolowania sposobu wykonywania przez Wykonawcę 

postawień umowy. 

20. Liczba szkoleń i ich rodzaj może ulec korekcie z uwagi na możliwe zmiany w strukturze 

zatrudnienia lub inne nie przewidziane w zapytaniu ofertowym. 

21. Wykonawca przeniesie na zamawiającego autorskie prawa dla materiałów szkoleniowych. 

22. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia zakresu realizowanych 

usług szkoleniowych BHP. 

23. Zamawiający nie ponosi żadnych innych kosztów związanych z realizacja zamówienia. 


