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Istotne postanowienia umowy 

 
Umowa niniejsza została zawarta po dokonaniu wyboru Wykonawcy w trybie przetargu 
nieograniczonego, przeprowadzonego na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (DZ.U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) 
 
Postępowanie prowadzone jest w ramach Projektu nr POIS.08.01.00-001098/16, „Budowa 
organów koncertowych oraz zakup instrumentów i niezbędnego wyposażenia dla NOSPR 
w Katowicach” realizowany w ramach Działania 8.1  Ochrona dziedzictwa kulturowego 
i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata  
2014- 2020. 

 
PRZEDMIOT UMOWY 

§1 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie i dostawa fortepianu solistycznego oraz 

przeniesienie jego praw własności na rzecz Narodowej Orkiestry  Symfonicznej Polskiego 
Radia z siedzibą w Katowicach, Plac Wojciecha Kilara 1, 40-202 Katowice. 

2. Umowa zostanie zrealizowana zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, Załącznikiem nr 3 
do SIWZ oraz zgodnie z ofertą Wykonawcy, stanowiącą Załącznik nr 1 do Umowy.  

3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia jest nowy, wolny od wad fizycznych oraz 
prawnych, nie jest przedmiotem zastawu oraz nie jest obciążony prawami osób trzecich. 
Wykonawca oświadcza również, że nie zawierał umów i nie pozostaje w stosunkach 
prawnych, które mogą skutkować obciążeniem przedmiotu zamówienia w przyszłości. 

4. Wraz z dostarczonym instrumentem Wykonawca zobowiązany jest przekazać 
Zamawiającemu wszelkie dokumenty niezbędne do jego prawidłowego i zgodnego 
z przeznaczeniem użytkowania. 

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy z zachowaniem obowiązujących 
przepisów prawa, zgodnie z treścią i celem Umowy, przy dochowaniu najwyższej staranności 
oraz zgodnie z najlepszą praktyką i wiedzą zawodową. 

6. Wykonawca umożliwi uprawnionemu przedstawicielowi Zamawiającego sprawdzenie 

instrumentu przed podpisaniem protokołu odbioru w celu oceny stanu wykonania 

Przedmiotu umowy przez Wykonawcę, w szczególności celem upewnienia się, że Instrument 

jest wolny od wad fizycznych i odpowiada Opisowi Przedmiotu Zamówienia określonemu 

przez Zamawiającego, a także Ofercie Wykonawcy. W celu sprawdzenia Instrumentu, 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wszelką dokumentację techniczną i produkcyjną, 

niezbędną do dokonania sprawdzenia Instrumentów. Sprawdzenie Instrumentu, o którym 

mowa w niniejszym ustępie, odbywać się będzie w okresie nie dłuższym niż 14 dni liczonych 

od daty dostarczenia przez Wykonawcę Instrumentów do Zamawiającego. 

7. Własność instrumentu będącego przedmiotem niniejszej umowy przechodzi na 

Zamawiającego z chwilą podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia instrumentu jeśli nie będzie 

spełniał warunków wskazanych w SIWZ lub w ofercie Wykonawcy. W takim przypadku 

Zamawiający - według swojego wyboru - może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na 

dostawę 
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TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 
§2 

1. Termin dostawy instrumentu do siedziby Zamawiającego: …tygodni od daty zawarcia umowy. 
2. Za datę dostawy uznaje się datę podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń Protokołu 

Odbioru, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy. 
 

PŁATNOŚCI 
§3 

1. Z tytułu należytego wykonania całości Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy 
wynagrodzenie w wysokości: …………………………. zł brutto;  
(słownie: …………………………………………………………………………………………………………………….). 
Kwota, o której mowa w zdaniu poprzednim zawiera należny podatek od towarów i usług 
(podatek VAT) w wysokości …………………… zł. 

2. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi przelewem na rachunek bankowy 
wskazany przez Wykonawcę w terminie 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu 
prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

3. Podstawę do wystawienia faktury VAT stanowi podpisany przez Zamawiającego 
bez zastrzeżeń Protokół Odbioru stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy.  

4. Wykonawca oświadcza, iż kalkulacji ceny zaproponowanej w ofercie dokonał z zachowaniem 
należytej staranności i z uwzględnieniem wszystkich okoliczności mogących mieć wpływ 
na realizację Przedmiotu Umowy. 

5. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją Umowy, w szczególności 
koszty opakowania, ubezpieczenia na czas transportu, a także wszelkie należne cła oraz 
podatki. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wystawionej faktury VAT na adres 
Zamawiającego tj. Plac Wojciecha Kilara 1, 40-202 Katowice. 

7. Faktura będzie płatna na numer rachunku Wykonawcy _____________________________, 
prowadzony w banku _____________________________który zgodny jest z numerem 
rachunku widniejącym 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, jeśli numer ten zmieni się, lub wystąpi jakakolwiek niezgodność pomiędzy 
numerem wskazanym w umowie oraz wykazie, o którym mowa powyżej, Wykonawca  
w terminie 7 dni od dnia wystąpienia tej niezgodności poinformuje o tym Zamawiającego 
oraz wystawi fakturę korygującą. W przypadku nieprzekazania Zamawiającemu faktury 
korygującej, Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania płatności na rzecz Wykonawcy 
(w takim wypadku termin płatności rozpoczyna bieg od momentu złożenia faktury 
z prawidłowym numerem rachunku, wskazanym na wykazie, o którym mowa powyżej) lub 
dokonać płatności na rachunek wskazany w fakturze VAT, z zawiadomieniem właściwego 
organu administracji skarbowej, według własnego wyboru. 

8. Za dzień płatności faktury przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego.  

9. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna może zostać przekazana Zamawiającemu 
za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania.  
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SPOSÓB REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 
§4 

1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia instrumentu do siedziby Zamawiającego.  
2. Wykonawca dostarczy instrument  własnym transportem, na własny koszt i ryzyko. 
3. Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia terminu dostawy z Zamawiającym, w tym 

w szczególności do powiadomienia Zamawiającego o gotowości do dostawy z co najmniej  
3- dniowym wyprzedzeniem. Dostawa może nastąpić tylko i wyłącznie w terminie uprzednio 
zaakceptowanym przez Zamawiającego i tylko w godzinach pracy Zamawiającego 
(tj. pomiędzy godziną 8.00 a 16.00). Informację o akceptacji terminu Zamawiający przekazuje 
Wykonawcy pisemnie lub pocztą elektroniczną. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia instrumentu do siedziby Zamawiającego wraz 
z jego wniesieniem do miejsca wskazanego przez osoby upoważnione z ramienia 
Zamawiającego, rozpakowaniem, montażem i strojeniem. 

5. Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego w formie pisemnej o wszelkich 
istotnych okolicznościach, które mogą mieć wpływ na realizację Przedmiotu Umowy przez 
Wykonawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia ich zaistnienia.  

6. Jeżeli okoliczności, o których mowa w ust. 5 uniemożliwiają Wykonawcy prawidłową 
realizację Przedmiotu Umowy, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 
15 dni od dnia powzięcia informacji o zaistnieniu tych okoliczności. 

7. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe 
w związku z realizacją Przedmiotu Umowy. 

8. Ilekroć w Umowie jest mowa o dniach roboczych należy rozumieć przez to dni tygodnia 
od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych 
u Zamawiającego. 

9. Gdy w treści Umowy występuje odniesienie do dni bez bliższego określenia należy pod tym 
pojęciem rozumieć dni kalendarzowe.  

 
WSPÓŁPRACA STRON  

§5 
1. Każda ze Stron zobowiązuje się wykonać Umowę zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

jej treścią i celem. 
2. Wykonawca zobowiązuję się do współpracy z Zamawiającym w trakcie realizacji Przedmiotu 

Umowy. 
3. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do udzielania każdorazowo 

informacji dotyczących realizacji Przedmiotu Umowy. Udzielenie informacji powinno nastąpić 
w terminie nie dłuższym niż 2 dni od dnia otrzymania zapytania od Zamawiającego. 

4. Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą w zakresie realizacji 
Przedmiotu Umowy, w tym w szczególności do udzielania Wykonawcy wszelkich informacji 
niezbędnych do prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy oraz udostępnienia wszelkich 
dokumentów mających wpływ na realizację Przedmiotu Umowy, w tym także ich zmian 
i aktualizacji. 

5. Osobami uprawnionymi do kontaktu są: 
1) po stronie Wykonawcy ____________________, tel. __________________________, 

e-mail: _____________________; 
2) po stronie Zamawiającego: _________________, tel. _________________________, 

e-mail: _____________________; 

6. Każda ze Stron zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić drugą Stronę o każdej zmianie 
osoby, adresu, numeru telefonu, o których mowa w ust. 5  
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ODBIORY 
§6 

1. Prawidłowa realizacja dostawy przez Wykonawcę zostanie potwierdzona poprzez podpisanie 
Protokołu Odbioru bez zastrzeżeń przez Zamawiającego oraz Wykonawcę. Wzór Protokołu 
Odbioru stanowi Załącznik nr 2 do Umowy. 

2. Po wniesieniu, montażu i strojeniu instrumentu, zgodnie z wymaganiami Opisu Przedmiotu 
Zamówienia zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający 
dokona odbioru Przedmiotu Umowy. Odbiór zostanie dokonany nie później niż w terminie 
14 dni po dniu dostawy. Podczas procedury odbioru Zamawiający w szczególności 
zweryfikuje czy instrument spełnia wymogi o których mowa w §1 umowy. 

3. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do Protokołu Odbioru Wykonawca 
zobowiązany jest do usunięcia stwierdzonych wad/dostarczenia instrumentu wolnego 
od wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym jednak niż 14 dni. 
Podpisanie bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru następuje po usunięciu wad/dostarczeniu 
instrumentu wolnego od wad. W przypadku bezskutecznego upływu terminu na usunięcie 
wad/dostarczenie instrumentu wolnego od wad Zamawiający jest uprawniony do 
odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o zaistnieniu 
okoliczności uzasadniającej odstąpienie. 

 
PODWYKONAWCY 

§7 
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie określonych prac podwykonawcom jedynie 

w zakresie wskazanym w złożonej przez niego ofercie, na podstawie której dokonano wyboru 
Wykonawcy.  

2. W przypadku powierzenia wykonania Przedmiotu Umowy osobom trzecim, Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za ich działania i zaniechania jak za własne. 

3. Z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy podwykonawca nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń 
w stosunku do Zamawiającego. 

 
KARY UMOWNE 

§8 
1. Zamawiający jest uprawniony do nałożenia na Wykonawcę kary umownej  w następujących 

przypadkach i w następującej wysokości: 
1) z tytułu opóźnienia w dostawie instrumentu do siedziby Zamawiającego:  

w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia; 

2) z tytułu opóźnienia w usunięciu wad instrumentu, dostarczenia instrumentu wolnego 
od wad, stwierdzonych w toku odbioru: w wysokości 0,3% wynagrodzenia 
umownego brutto, określonego w § 3 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia; 

3) z tytułu opóźnienia w wykonywaniu obowiązków w okresie gwarancyjnym: 
w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 1 
Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

2. Kary umowne mogą podlegać stosownemu łączeniu. 
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należności Zamawiającego wobec 

Wykonawcy.  
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4. Niezależnie od kar umownych określonych w ust. 1 powyżej w przypadku odstąpienia przez 
Zamawiającego od Umowy lub rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, Zamawiający jest uprawniony do nałożenia na Wykonawcę kary umownej 
w wysokości 20% wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy. 

5. Zastrzeżone powyżej kary umowne nie przekroczą w sumie 30% wartości umowy brutto, 
o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy.  

6. Kary umowne są naliczane niezależnie od skorzystania z prawa do odstąpienia od Umowy. 
7. Uprawnienie do żądania kary umownej nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do 

dochodzenia naprawienia przez Wykonawcę szkody przewyższającej wysokość kary 
umownej, na zasadach ogólnych. 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
§9 

1. Zamawiający może odstąpić do Umowy w przypadkach przewidzianych w niniejszej Umowie 
oraz w ustawie Pzp. 

2. Niezależnie od ust. 1 Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku rażącego 
naruszenia przez drugą ze Stron postanowień Umowy. 

3. Do rażących naruszeń postanowień Umowy zalicza się w szczególności opóźnienie w realizacji 
Przedmiotu Umowy przekraczające 10 dni lub dostarczenie Przedmiotu Umowy niezgodnego 
z Umową. 

4. W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających odstąpienie od Umowy Zamawiający 
może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o zaistnieniu 
okoliczności uzasadniających skorzystanie z prawa odstąpienia.  

5. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno być sporządzone na piśmie pod rygorem 
nieważności. 

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. 

 
GWARANCJA I RĘKOJMIA 

§10 
1. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji na przedmioty umowy na okres …. miesięcy. 
2. Bieg okresu rękojmi i gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania przez Zamawiającego 

Protokołu Odbioru bez zastrzeżeń. 
3. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zapewni w ramach wynagrodzenia, o którym 

mowa w postanowieniu §3 ust. 1 Umowy, usuwanie wszelkich wad instrumentu oraz usługi 
serwisowe obejmujące opiekę techniczną nad instrumentem. 

4. Wady instrumentu będą zgłaszane przez Zamawiającego pocztą elektroniczną 
lub telefonicznie na numery/adresy wskazane przez Wykonawcę najpóźniej w dniu zawarcia 
Umowy. Zgłoszenie telefoniczne musi zostać potwierdzone poprzez e-mail. W zgłoszeniu 
Zamawiający wskaże termin usunięcia wady, uwzględniający zobiektywizowane potrzeby 
Zamawiającego, nie późniejszy niż 14 dni od daty zgłoszenia. 

5. Usunięcie wady powinno nastąpić w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
W przypadku gdy naprawa uzależniona jest od dostaw producenta sprzętu lub części 
zamiennych termin naprawy może zostać przedłużony, nie więcej jednak niż o 10 dni. 

6. Usługi gwarancyjne oraz serwisowe świadczone będą w miejscu użytkowania instrumentu. 
Koszty dojazdu do miejsca użytkowania instrumentu pokrywa Wykonawca. Naprawa poza 
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miejscem użytkowania sprzętu będzie możliwa tylko wówczas, gdy nie będzie możliwa 
w miejscu użytkowania instrumentu. Koszty transportu do miejsca naprawy i z powrotem do 
miejsca użytkowania sprzętu ponosi Wykonawca.  

7. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia nowego instrumentu o identycznych 
lub lepszych parametrach w przypadku wystąpienia kolejnej wady po dotychczasowej 
trzykrotnej naprawie instrumentu. 

8. W przypadku uwzględnienia reklamacji przez Wykonawcę okres gwarancji/rękojmi ulega 
przedłużeniu odpowiednio: 
a) w przypadku naprawy instrumentu: o okres wykonywania naprawy; 
b) w przypadku dokonania wymiany: rozpoczyna bieg na nowo od dnia dostarczenia 

wymienionego instrumentu. 

 
ZMIANA UMOWY 

§11 
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 zmian 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 realizacji usługi. 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/zagrożenie terrorystyczne, epidemie, gwałtowne zjawiska atmosferyczne. 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) Stron 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 
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Wykonawcy, 
2. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
3. Zmiana Umowy nie powoduje konieczności zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy 

 
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

§ 12 
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny 

całkowitej (brutto) podanej w ofercie, co stanowi kwotę ____________________, złotych 
brutto (słownie złotych brutto: ____________________) w formie ____________________. 

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. 

Zabezpieczenie w wysokości 70% wniesionego zabezpieczenia będzie zwrócone Wykonawcy 
w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego jako 
należycie wykonane; 30% wniesionego zabezpieczenia przeznaczone na pokrycie roszczeń 
z tytułu rękojmi za wady zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 15 dni  po upływie 
okresu rękojmi za wady. 

3. Wartość zabezpieczenia, o którym mowa w ust.1 powyżej, może zostać wykorzystana: 
a) na poczet kar umownych określonych w § 8 niniejszej umowy, 
b) na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

 
 

KLAUZULA DORĘCZENIOWA 
§ 13 

1. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego informowania Zamawiającego 
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.  
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
§ 14 

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. 

2. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności 
przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, imiona oraz nazwiska stanowią informację 
publiczną w rozumieniu art.1 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji 
publicznej, która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy.  

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. 
 

§ 15 
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 
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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. 
 

§ 16 
1. Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie wierzytelności wynikających z Umowy bez 

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego ani regulować ich w drodze kompensaty. 
2. 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.  

3. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy dla wywołania skutków prawnych wymagają formy pisemnej 
(rygor nieważności).  

4. 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.  

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo 
zamówień publicznych oraz kodeksu cywilnego. 

6. Zamieszczone w umowie podtytuły (nazwy poszczególnych części umowy) mają charakter 
porządkowy i nie wpływają na interpretację zapisów umowy. 

7. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla Wykonawcy i dwa 
dla Zamawiającego. 

8. Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy ze strony NOSPR 
jest:________________________, tel. _____________,e-mail: ______________@nospr.org.pl. 

 
 
 
 

załączniki: 

1. Oferta Wykonawcy; 
2. Wzór Protokołu Odbioru 
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Załącznik nr 2 do Umowy 

Katowice, dnia__________ r. 
 

PROTOKÓŁ ODBIORU  
Dotyczy postępowania ogłoszonego pod numerem__________________ 

dnia__________________ 

w trybie przetargu nieograniczonego  na  

„Dostawa fortepianu solistycznego” 

dla Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach 
  nr sprawy __________________ 

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY 

  

 

Nazwa /Model/nr seryjny  
Instrukcja obsługi/karty 

gwarancyjne/ inne dokumenty 

  

 
1. Strony potwierdzają zgodność przekazanego instrumentu z wymogami zawartymi w SIWZ oraz  
złożonej ofercie. 
2. Strony potwierdzają, iż przekazanie odbyło się z należytą starannością i w zgodzie z wymaganiami  
zawartymi w Umowie oraz obowiązującą Ustawą PZP. 
3.Uwagi:_______________________________________________________________ 
 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 


