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Istotne postanowienia umowy 

 

PRZEDMIOT UMOWY 
 § 1 

1. NOSPR powierza, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać na potrzeby NOSPR sukcesywną usługę 
druku materiałów poligraficznych wraz z ich dostarczeniem (dalej jako „Przedmiot Umowy”), 
w oparciu o zamówienia częściowe przekazywane przez Zamawiającego drogą elektroniczną na 
wskazany adres e–mail - według bieżących potrzeb Zamawiającego. W zamówieniach zostaną 
określone w szczególności: rodzaj oraz ilość zamawianych materiałów poligraficznych oraz termin 
dostawy. 

2. Szczegółowy opis Przedmiotu Umowy w formie wykazu ilościowego i rodzajowego druków 
materiałów poligraficznych zawiera załącznik nr 1 do umowy – Formularz ofertowy. 

3. Ilości podane w załączniku nr 1 do umowy należy traktować jako przewidywane (szacunkowe), a ich 
nie osiągnięcie lub przekroczenie (do maksymalnej wartości określonej w § 3 ust. 2 Umowy) w 
okresie realizacji umowy nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do 
Zamawiającego. Ostateczne ilości, które będą zrealizowane w wyniku niniejszego postępowania będą 
wynikać z bieżących potrzeb Zamawiającego. Wartość wszystkich dostaw częściowych nie będzie 
mniejsza niż 60% łącznej wartości brutto umowy, o której mowa w §3 ust. 2 umowy. 
 

TERMIN REALIZACJI UMOWY 

§ 2. 

Umowa obowiązuje od dnia zawarcia do dnia 30 czerwca 2020 r. lub do wyczerpania środków 

przeznaczonych na jej realizację, w zależności które ze zdarzeń nastąpi najpierw. 

 

ROZLICZENIA 

§ 3 

1. Ceny jednostkowe asortymentu będącego przedmiotem umowy zawiera oferta Wykonawcy 
stanowiąca Załącznik nr 1 do Umowy.  

2. Łączna wartość umowy (wynagrodzenia), zgodnie ze złożoną ofertą, wyniesie maksymalnie  
………………… złotych brutto (słownie złotych brutto: ………………………..) z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej. 

3. Strony dopuszczają możliwość realizacji umowy na łączną wartość niższą niż określona w ust. 2 
powyżej zgodnie z §1 ust. 3 umowy. 

4. Kwota wynagrodzenia określona w ust. 2 powyżej obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem 
oraz dostawą asortymentu, w tym zawiera podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

5. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy nie podlega waloryzacji w szczególności z tytułu: 
a) wskaźnika wzrostu cen towarów i usług, 
b) zmiany kursów walut, 
c) ustawowej zmiany stawki podatku VAT. 

6. Strony ustalają, iż Wynagrodzenie będzie płatne po zakończeniu danego Okresu rozliczeniowego 
rozumianego jako miesiąc kalendarzowy. 

7. Podstawą do naliczenia Wynagrodzenia należnego Wykonawcy i wystawienia przez Wykonawcę 
faktury będą podpisane przez strony częściowe protokoły odbioru z realizacji poszczególnych 
zamówień, potwierdzający faktyczne wykonane usługi, każdorazowo po wykonaniu zamówienia 
częściowego.  

8. Zapłata za dany Okres rozliczeniowy, w oparciu o zatwierdzone przez Zamawiającego protokoły 
częściowe odbioru,  nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej i dostarczonej faktury VAT oraz 
pisemnego potwierdzenia odbioru, a w przypadku wykrycia braków lub wad podczas odbioru – 
po uzupełnieniu lub wymianie wadliwego Przedmiotu Umowy, w terminie do 30 dni od dnia 
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury na rachunek bankowy 
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Wykonawcy nr ............................... ............................................ w banku ................................, który 
zgodny jest z numerem rachunku wskazanym w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako 
podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT 
prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (tzw. „biała lista podatników VAT”). 
W przypadku, gdy numer rachunku nie będzie zgodny z numerem rachunku wskazanym w wykazie, o 
którym mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest do podania numeru rachunku zgodnego z 
numerem podanym w w/w wykazie w terminie 5 dni od dnia zawiadomienia przez Zamawiającego 
o niezgodności oraz do zawarcia odpowiedniego aneksu do umowy, o którym mowa w ust. 3. W 
przypadku niepodania właściwego numeru rachunku lub niepodpisania aneksu, Zamawiający 
uprawniony jest do wstrzymania płatności na rzecz Wykonawcy lub do dokonania płatności na numer 
rachunku podany w wykazie, o którym mowa powyżej, lub dokonać płatności na rachunek wskazany 
w fakturze VAT, z zawiadomieniem właściwego organu administracji skarbowej, według własnego 
wyboru.  

9. O każdorazowej zmianie numeru rachunku bankowego Wykonawca powiadomi Zamawiającego na 
piśmie podpisanym przez osobę, która została upoważniona na podstawie odpowiedniego wpisu 
w rejestrze lub pełnomocnictwa ustanowionego przez Wykonawcę. Ewentualna zmiana rachunku 
bankowego Wykonawcy wymaga formy pisemnego aneksu do umowy. 

10. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 
11. W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia, Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu 

odsetki ustawowe za opóźnienie. 
12. Kwota wynagrodzenia, o której mowa w niniejszym paragrafie, wyczerpuje wszelkie roszczenia 

Wykonawcy z tytułu niniejszej Umowy, w tym koszty druku, koszty dostawy oraz wszelkie inne 
wydatki, które Wykonawca poczynił w celu należytego wykonania Umowy. 
 

ZASADY REALIZACJI UMOWY 
§ 4 

1. Zamawiający zastrzega możliwość żądania próbnego wydruku. W przypadku braku akceptacji 
próbnego wydruku, wynikającego z niezadawalającej jakości przedłożonych materiałów, Wykonawca 
zobowiązany jest do poprawy materiału i przedstawienia go do ponownej akceptacji Zamawiającemu 
w terminie do 1 dnia roboczego od dnia przekazania uwag.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z przekazaną przez 
Zamawiającego dokumentacją oraz jego wskazaniami określonymi w niniejszej Umowie jak również 
zgłaszanych w trakcie jej realizacji uwag.  

3. Projekt graficzny poszczególnych nakładów realizowanych w ramach Przedmiotu Umowy będzie 
sukcesywnie dostarczany do Wykonawcy przez NOSPR, łącznie z zamówieniami częściowymi, zgodnie 
z terminami określonymi w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do dostarczenia Przedmiotu Umowy, objętego 

zamówieniem częściowym, do następującego miejsca: budynek NOSPR, Pl. Wojciecha Kilara 1,  

40-202 Katowice. Dostawa obejmuje transport do wskazanego przez NOSPR pomieszczenia w 

budynku i będzie realizowana w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00 – po 

wcześniejszym ustaleniu terminu przez Strony. 

5. Wykonawca dostarczy NOSPR druki zapakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem, 

z zastrzeżeniem, iż Plakaty koncertowe i okolicznościowe (poz. Nr 1 Formularza ofertowego) 

dostarczone będą w kartonowych tubach z zatyczkami. 

6. Transport i rozładunek druków oraz wniesienie druków do miejsca wskazanego przez NOSPR, 
zrealizowane będzie przez Wykonawcę na jego koszt i ryzyko. 

7. Przedmiot Umowy realizowany jest w częściach odpowiadających zamówieniom częściowym, 
opierających się na pozycjach wskazanych w Opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dokona 
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protokolarnego odbioru danej części Przedmiotu Umowy (protokoły częściowe odbioru), który będzie 
potwierdzał jakość i kompletność wszystkich elementów określonych w niniejszej Umowie.   

8. Zamawiający dokona protokolarnego odbioru druków w terminie do 5 dni roboczych od daty 
otrzymania danych druków, objętych zamówieniem częściowym.  

9. W przypadku zaistnienia wad druków Zamawiający odnotuje je w protokole częściowym odbioru, 
o czym bezzwłocznie zawiadomi Wykonawcę, a Wykonawca zobowiązany jest do ich zlikwidowania 
na koszt własny bezzwłocznie, nie później niż w terminie do 2 dni kalendarzowych od daty ich 
stwierdzenia.  

10. Stwierdzenie wad druków, z zastrzeżeniem terminu realizacji Umowy, jest równoznaczne 
z opóźnieniem w terminie wykonania przedmiotu umowy i stanowi podstawę do naliczenia 
wykonawcy kar umownych określonych w § 5 niniejszej umowy.  

11. Wykonawca zobowiązuje się, przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy, do przestrzegania wszelkich 
zasad określonych przepisami prawa i dobrymi obyczajami, w szczególności w sposób  nie 
naruszający dóbr osobistych osób trzecich.  

12. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i umiejętności zawodowe, które zapewnią wykonanie 
Przedmiotu Umowy na najwyższym, profesjonalnym poziomie. 

13. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się ze szczegółowymi wymogami dotyczącymi zakresu prac 
objętych niniejszą Umową i zobowiązuje się do ich stosowania. 

14. Wykonawca oświadcza, że wiążąc się postanowieniami niniejszej Umowy, dostawy wykonuje 
samodzielnie, w sposób niepodporządkowany, a wyłączną formą oddziaływania NOSPR jest 
przekazywanie wskazówek, o których mowa w dalszej części niniejszej Umowy, jednocześnie znany 
mu jest cywilnoprawny charakter niniejszej Umowy oraz ma pełną świadomość prawną dokonanego 
wyboru rodzaju zawartej umowy. 

15. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy sumiennie i przy zachowaniu 
należytej staranności. 

16. NOSPR zastrzega sobie nadzór na każdym etapie tworzenia materiałów promocyjnych. Wykonawca 

zawiadomi NOSPR o terminie rozpoczęcia każdego etapu produkcji materiałów promocyjnych na 12 

godzin przed rozpoczęciem tych prac.  

17. Osobą do kontaktów z Wykonawcą ze strony NOSPR jest:  

…………………………….., Tel. ………………………, e-mail: …………………………………….., 

18. Osobą do kontaktów z NOSPR ze strony Wykonawcy jest:  

……………, Tel. ……….., e-mail: …………….., 

 

KARY UMOWNE 
§ 5 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących wypadkach:  
1) za opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy (w stosunku do terminów realizacji 

przewidzianych dla każdego zamówienia częściowego osobno), w wysokości 10% wynagrodzenia 
umownego brutto dla danego zamówienia częściowego, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 
liczony od terminu na realizację poszczególnych druków, który określa Opis przedmiotu 
zamówienia;  

2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze Przedmiotu Umowy (dla każdego 
zamówienia częściowego osobno), w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto dla 
danego zamówienia częściowego, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczonego od upływu 
terminu Wyznaczonego na usunięcie wad;  

3) w przypadku opóźnienia w wykonaniu Przedmiotu Umowy, które powoduję, iż realizacja 
zamówienia częściowego stała się dla Zamawiającego bezprzedmiotowa, a w szczególności 
materiał bez wad został przekazany w terminie uniemożliwiającym jego dystrybucję, bądź 
wykorzystanie podczas wydarzeń i przedsięwzięć, których dotyczy, Wykonawcy nie przysługuje 
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Wynagrodzenie. W takim wypadku Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej 
w wysokości 5% wartości Umowy brutto określonej w § 3 ust. 2. 

4) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
w wysokości 20% wartości umowy brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2 Umowy.  

2. Zastrzeżone powyżej kary umowne nie wyłączają żądania odszkodowania przekraczającego ich 
wysokość, a także dochodzenia roszczeń z tytułu innych szkód na zasadach ogólnych.  

3. Zastrzeżone powyżej kary umowne nie przekroczą w sumie 30% wartości umowy brutto, o którym 
mowa w § 3 ust. 2 Umowy.  

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należności Zamawiającego wobec 
Wykonawcy.  

5. Zapłata kar umownych, określonych w niniejszym paragrafie nie zwalnia Wykonawcy od wykonania 
Przedmiotu Umowy, z wyjątkiem odstąpienia od umowy.  

6. Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z powodu nie 
wykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, które było następstwem nie 
wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego kooperantów.  

7. W przypadku, gdyby Wykonawca pomimo dwukrotnego wezwania nie usunął wad poszczególnych 
pozycji wskazanych przez Zamawiającego lub gdyby termin ich usunięcia, skutkowałby brakiem 
zamówionych druków przed terminem wydarzenia, na które ww. publikacje byłyby przeznaczone, 
Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie takich pozycji podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy – 
kwota ta może zostać potrącona z najbliższego wynagrodzenia/wynagrodzeń Wykonawcy.  
 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

§ 6 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku: 
1) powzięcia informacji o ogłoszeniu przez Wykonawcę likwidacji lub wydaniu nakazu zajęcia 

majątku Wykonawcy w zakresie uniemożliwiającym wykonanie niniejszej umowy, 

2) powzięcia informacji, że Wykonawca na skutek swojej niewypłacalności nie wykonuje zobowiązań 
pieniężnych przez okres co najmniej 3 miesięcy, 

3) w przypadku niewykonywania, bądź nienależytego wykonywania przedmiotu umowy, 
w szczególności w przypadku: 
a. rażącego niedbalstwa Wykonawcy, w szczególności gdy Wykonawca pomimo dwukrotnego 

pisemnego wezwania przez Zamawiającego do poprawienia jakości świadczenia usług w 
ramach Umowy nadal wykonuje ją w sposób nienależyty, lub 

b. niedotrzymywania przez Wykonawcę warunków Umowy, w tym w szczególności 
nieterminowej realizacji usług. 

2. Oświadczenie o odstąpieniu powinno być dokonane w ciągu 30 dni od powzięcia wiadomości 
o okoliczności skutkującej odstąpieniem.  

3. Odstąpienie od Umowy nie wpływa na istnienie i skuteczność roszczeń o zapłatę kar umownych. 
4. Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie za odstąpienie Zamawiającego od Umowy z przyczyn, 

za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności.  
5. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 oraz 4 

Wykonawca ma prawo do wynagrodzenia za usługę zrealizowaną zgodnie z umową do dnia 

odstąpienia od umowy przez Zamawiającego. 

6. Zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) w razie 

zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić 

od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 
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ZMIANY UMOWY 
§ 7 

1. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach: 
1) Zmiany w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, które nie 

są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy – prawo zamówień publicznych. 
2) Zmiany, w tym zmiany istotnych w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru Wykonawcy – pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego, tj.:  
a) Zmiana terminów przewidzianych w umowie, wywołana wystąpieniem siły wyższej mającej 

bezpośredni wpływ na terminowość dostawy. Siła wyższa, o której mowa to zdarzenie 

niezależne od Wykonawcy, nie stanowiące jego problemów organizacyjnych, którego strony 

umowy nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec, ani któremu nie mogły 

przeciwdziałać, a które uniemożliwiają Wykonawcy wykonanie w części lub w całości jego 

zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy albo mającej bezpośredni wpływ na 

terminowość dostawy. Strony za okoliczności siły wyższej uznają: ogłoszone stany klęski 

żywiołowej, w tym powódź i trzęsienie ziemi, upadek statku powietrznego, strajki generalne 

lub lokalne, działania wojenne lub ogłoszenie stanu wojennego lub wyjątkowego, atak 

terrorystyczny. Jeżeli wskutek siły wyższej Wykonawca nie będzie mógł wykonywać swoich 

obowiązków umownych w całości lub części, niezwłocznie powiadomi o tym Zamawiającego. 

W takim przypadku Strony uzgadniają sposób i zasady dalszego wykonywania umowy lub 

umowa zostaje rozwiązana. 

b) Zmiany podmiotów, na zasobach których opierał się Wykonawca wykazując na etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia spełnianie warunków udziału w postępowaniu, za 

zgodą Zamawiającego i pod warunkiem, że odnośnie nowego podmiotu wykazane zostanie 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie nie mniejszym, niż wykazane zostało 

to na etapie postępowania o udzielenie zamówienia, a podmiot ten złoży pisemne 

potwierdzenie udostępnienia Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia, w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wcześniej przez Wykonawcę 

okoliczności związanych w szczególności ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, 

problemami finansowymi, zmianami w zakresie całości prowadzonej działalności, czy innymi 

kwestiami mającymi wpływ na organizację procesu realizacji zamówienia po stronie 

Wykonawcy. 

3) zmiany danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) Strony i osób 
reprezentujących Strony (w szczególności z powodu nieprzewidzianych zmian organizacyjnych, 
choroby, wypadków losowych), 

4) wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści niniejszej Umowy,  
5) zmiany wpisów w KRS, wpisie do CEIDG w trakcie realizacji zamówienia dotyczące Wykonawcy, 
6) zmiany terminu realizacji Umowy określonego w § 2 Umowy w przypadku nie wykorzystania jej 

wartości określonej w § 3 ust. 2. 
2. Strony dopuszczają zmiany postanowień Umowy korzystne dla Zamawiającego, a polegające m.in. na 

możliwości ograniczenia zakresu przedmiotowego Umowy na skutek okoliczności niemożliwych 
wcześniej do przewidzenia, obniżenie wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu 
przedmiotowego Umowy, modyfikacji zasad płatności wynagrodzenia umownego. 

3. Strony dopuszczają zmiany postanowień Umowy w zakresie zmiany terminu wykonania zamówienia 
wskutek wystąpienia okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego. 

4. Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do udokumentowania 
zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1-3. Wniosek o zmianę postanowień niniejszej 



 
  parafa Wykonawcy parafa NOSPR 

 
 6 z 9 

Umowy musi być wyrażony na piśmie. 
5. Wykonawca nie może przekazać praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na rzecz osób 

trzecich bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

§ 8 
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej 

(brutto) podanej w ofercie, co stanowi kwotę ……………………. złotych brutto (słownie złotych brutto: 
…………………………………………………..), w formie pieniądza. 

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną z form: 
a) pieniądz, 
b) poręczenie bankowe lub poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, 

że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 
c) gwarancję bankową, 
d) gwarancję ubezpieczeniową, 
e) poręczenia udzielone przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 

9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,  
– jednak z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia, bez zmniejszenia jego wartości i pod warunkiem 

zaakceptowania jej treści przez Zamawiającego. 

3. Zgodnie z ustawą PZP zabezpieczenie w wysokości 100% kwoty wymienionej w ust.1 powyżej, 
zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania go przez 
Zamawiającego za wykonany należycie, co zostanie potwierdzone końcowym protokołem wykonania 
przedmiotu umowy. 

4. Wartość zabezpieczenia, o którym mowa w ust.1 powyżej, może zostać wykorzystana: 
a) na poczet kar umownych określonych w § 5 niniejszej umowy, 
b) na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 
 

PRAWA AUTORSKIE 
§ 9 

1. Strony postanawiają, że w przypadku powstania w wyniku realizacji Umowy utworów, o których 

mowa w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia, 

o którym mowa w § 3 ust. 6 Umowy przenosi z chwilą przyjęcia utworu (-ów) na NOSPR całość 

majątkowych praw autorskich do powstałych utworów w szczególności na następujących polach 

eksploatacji: 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie jakąkolwiek techniką 

egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską (w szczególności w formie książkowej 

w oprawie miękkiej i twardej, jak również periodyku), reprograficzną, zapisu magnetycznego 

oraz techniką cyfrową, 

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 

c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b – publiczne 

wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także 

publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w 

miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieciach teleinformatycznych m.in. Internet. 

2. W ramach przeniesienia autorskich praw majątkowych, Wykonawca przenosi na NOSPR prawo 

zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego obejmujące wszystkie postacie 
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opracowania utworu(-ów), w szczególności tłumaczenia na wszystkie wersje językowe, przeróbki i 

adaptacje, na polach eksploatacji określonych w niniejszej Umowie. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych do utworu tj. 

w szczególności prawa do autorstwa utworu lub jego części, prawa decydowania o pierwszym 

publicznym udostępnieniu utworu, a także zezwala NOSPR na naruszenie integralności utworu. 

Jednocześnie Wykonawca upoważnia NOSPR do wykonywania autorskich praw osobistych 

określonych w niniejszym ustępie. 

4. NOSPR zachowuje prawa majątkowe do utworu i prawa własności egzemplarza, na którym utwór 

utrwalono nawet wówczas, gdy utwór przeznaczony do rozpowszechnienia nie został przez NOSPR 

rozpowszechniony w okresie dwóch lat od daty przyjęcia utworu. 

 

KLAUZULA DORĘCZENIOWA 

§ 10. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego informowania o wszelkich zmianach 
dotyczących swojej nazwy, siedziby, sposobu reprezentacji, NIP, REGON, KRS lub wpisu do Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

2. Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia, również faktury, inne dokumenty finansowo-księgowe 
dotyczące lub związane z niniejszą Umową będą dokonywane w formie pisemnej i dostarczone 
osobiście, pocztą poleconą lub kurierem na adres podany w komparycji umowy, z zastrzeżeniem 
możliwości przesyłania korespondencji za pomocą faksu, pocztą elektroniczną (e-mail), 
w przypadkach przewidzianych w niniejszej Umowie.  

3. W przypadku nie odebrania przesyłki przez Stronę lub zmiany powyższego adresu i nie wskazania 
drugiej Stronie nowego adresu do doręczeń, przesyłka wysłana przez Stronę na ostatni znany adres 
drugiej Strony i zwrócona z przyczyn wymienionych powyżej będzie uznana za skutecznie doręczoną. 
Strony ustalają, że doręczenie jest dokonane z chwilą upływu terminu do odebrania przesyłki 
awizowanej, a w przypadku nie dostarczenia przesyłki z uwagi na zmianę adresu, z chwilą zwrotu 
przesyłki do Strony. 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 11. 

1. Wykonawca oświadcza, iż został poinformowany, że wszelkie informacje uzyskane w trakcie realizacji 

Przedmiotu Umowy są objęte tajemnicą, a Wykonawca w szczególności zobowiązuje się 

do zachowania w tajemnicy i nie ujawniania osobom trzecim żadnych informacji, danych lub 

dokumentów o charakterze organizacyjnym, ustaleń handlowych, finansowych, technicznych 

i prawnych, których ujawnienie mogłoby narazić na szkodę NOSPR. Jednocześnie Wykonawca 

zobowiązuje się zachować w tajemnicy powyższe informacje, zarówno w czasie Umowy, jak i po jej 

rozwiązaniu oraz do stosowania takich środków i sposobów postępowania, aby powierzone jemu 

wiadomości, stanowiące tajemnicę, nie zostały ujawnione osobom nieuprawnionym. Wykonawca 

oświadcza, iż został poinformowany o obowiązku zachowania tajemnicy określonej w odrębnych 

przepisach oraz o przepisach ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j., 

Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.). 

2. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności przedmiot 

umowy i wysokość wynagrodzenia, imię oraz nazwiskom stanowią informację publiczną w 

rozumieniu art.1 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (t.j., Dz.U. 

z 2015 r. poz. 2058 ze zm.), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy. 
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3. Zobowiązanie do zachowania poufności, określone w ust.1, nie narusza obowiązku którejkolwiek ze 

Stron do dostarczania i udostępniania informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa, jak 

również nie narusza uprawnień Stron do podawania do publicznej wiadomości ogólnych informacji 

o prowadzonej przez nie działalności. 

 

§ 12 

NOSPR informuje, że: 

Zgodnie z art. 13 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 (Dz. Urz. UE L 

119/1 z 4.5.2016r.), dalej „RODO”, informujemy, że: 

1) Administratorem danych osobowych podanych w niniejszej umowie jest Narodowa Orkiestra 

Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach, plac Wojciecha Kilara 1, 40-202 Katowice, 

REGON 240260206, NIP 9542536813, wpisana do Rejestru Narodowych Instytucji Kultury pod 

numerem RIK 61/2006; 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Administratora: e-mail: iod@nospr.org.pl, tel.: +48 32 

73 25 300; 

3) Pani/Pana  dane osobowe przetwarzane będą: 

a) w celu zawarcia, realizacji i rozliczenia umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO; 

b) w zakresie obejmującym imię, nazwisko, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia – 

w celu realizacji prawa dostępu do informacji publicznej zgodnie z ustawą z dnia 6 września 

2001 r. o dostępie do informacji publicznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO; 

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania i rozliczenia umowy, a po jej 

rozwiązaniu bądź wygaśnięciu przez obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji przez 

Administratora, ustalony zgodnie z odrębnymi przepisami, w tym ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. 

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; 

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące usługę obsługi systemów 

i oprogramowania informatycznego Administratora, archiwa państwowe, zewnętrzne podmioty 

świadczące usługi rachunkowo-księgowe, administracyjne i prawne na rzecz Administratora, 

oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w 

tym organy administracji publicznej); 

6) posiada Pani/Pana prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, żądania przeniesienia danych, w przypadkach określonych w przepisach RODO, 

a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

7) Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia niniejszej umowy. 

 

§ 13 

1. Wymienione w treści Umowy załączniki stanowią jej integralną część, a zobowiązania Stron zawarte 

w załącznikach mają taką samą moc wiążącą dla stron co zobowiązania zawarte w pozostałej części 

Umowy. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy dla wywołania skutków prawnych wymagają formy pisemnej 

(rygor nieważności). 
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3. Wszelkie spory, mogące wyniknąć w związku z obowiązywaniem niniejszej Umowy, Strony będą się 

starały rozwiązać na drodze negocjacji lub ugody. W przypadku niemożności rozwiązania sporów w 

taki sposób, będą one rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla NOSPR. 

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych, kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

5. Zamieszczone w umowie podtytuły (nazwy poszczególnych części umowy) mają charakter 

porządkowy i nie wpływają na interpretację zapisów umowy. 

6. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze Stron. 

7. Osobą odpowiedzialna za realizację Umowy ze strony NOSPR jest ………., Tel. …., e-mail: …………………. 

 

Załączniki: 

1. Oferta wykonawcy 

2. Opis przedmiotu zamówienia 


