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UMOWA nr ……… 

 

zawarta w Katowicach, w dniu ……….. roku, pomiędzy: 

 

Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach, Plac Wojciecha Kilara 1, 

40-202 Katowice, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego nr RIK 61/2006,  NIP 954-253-68-13. 

reprezentowaną przez: 

……………………….., 

zwanym dalej Zamawiającym, 

a  

………… 

zwanym dalej Wykonawcą, 

zwani dalej łącznie Stronami. 

 

§ 1 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się wykonywać na potrzeby Zamawiającego 

usługi prawne, w zakresie wykonywanych przez Zamawiającego zadań, polegające na: 

a) pomocy prawnej wykonywanej w formie wystąpień przed urzędami oraz osobami trzecimi,  

b) udzielaniu porad prawnych i sporządzaniu opinii prawnych, 

c) przeprowadzaniu konsultacji w siedzibie Zamawiającego, 

d) konsultacjach pośrednich za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość - 
telefonów stacjonarnych i komórkowych, poczty elektronicznej,  

e) opracowywaniu projektów pism, w szczególności kierowanych do urzędów, 

f) opracowywaniu i uzgadnianiu treści umów, pism oraz wewnętrznych aktów prawnych pod 

względem formalno-prawnym oraz ich akceptowaniu w elektronicznym systemie obiegu 

dokumentów, 

g) pomocy prawnej w zakresie problematyki niewykonania lub nienależytego wykonania 

zobowiązań, w tym podejmowanie działań zmierzających do uzyskania od osób trzecich 

świadczeń należnych Zamawiającemu, 

h) zapewnieniu doradztwa w zakresie Prawa zamówień publicznych oraz uczestniczeniu 

w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w charakterze eksperta prawnego, 

i) opracowywaniu i opiniowaniu wzorów dokumentów w zakresie Prawa zamówień publicznych, 
obejmujących w szczególności zmiany przewidywane od 1 stycznia 2021 r.  

j) uczestniczeniu w negocjacjach prowadzonych przez Zleceniodawcę, 
k) opracowywaniu opinii i wzorów dokumentów z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych, 
l) opracowywaniu opinii i wzorów dokumentów z zakresu prawa pracy, 
m) obsłudze innych sprawy odrębnie uzgodnionych między stronami, 

- zwanymi dalej „Przedmiotem Umowy”. 

2. W celu wykonywania usług, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca będzie 

do dyspozycji Zamawiającego w jego siedzibie raz w tygodniu, w terminach uzgodnionych 

pomiędzy Stronami. 

3. Realizacja postanowień Umowy, niezależnie od postanowień ust. 1 i 2, odbywać się będzie także 

drogą elektroniczną, w miarę potrzeb Zamawiającego, przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku 

do piątku, za pośrednictwem poczty elektronicznej, przy czym Strony ustalają, iż liczba godzin 

wykonywania Przedmiotu niniejszej Umowy, wyniesie nie więcej niż 80 godzin miesięcznie. 
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4. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia czynności, o których mowa w ust. 1 ze starannością 

wynikającą z wiedzy prawniczej oraz zasad etyki radcy prawnego. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy sumiennie i przy zachowaniu 

należytej staranności. 

6. W przypadku konieczności świadczenia pomocy prawnej poza siedzibą Zamawiającego Strony 

określać będą warunki jej świadczenia odrębnie. 

7. Usługa nie obejmuje świadczenia pomocy prawnej z zakresu prawa podatkowego. 

8. Strony oświadczają, iż ewentualne czynności zastępstwa procesowego przed sądami 

powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym oraz KIO, mogą być zlecone 

Wykonawcy, na podstawie odrębnych negocjacji i umów. 

 

§ 2 

1. Strony ustalają, iż kwota wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu należytej realizacji 

Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1, wynosi ………. zł netto (słownie: ……….złotych netto), 

powiększone o należną stawkę podatku od towarów i usług (podatek VAT), tj. w wysokości 

……….zł brutto (słownie: ……….00/100 złotych brutto), miesięcznie. 

2. Maksymalna wartość Wynagrodzenia, przewidzianego niniejszą Umową w okresie jej trwania, 

wyniesie nie więcej niż ……….zł brutto (słownie: ……….złotych brutto). 

3. Płatność Wynagrodzenia, o którym mowa powyżej, następować będzie na koniec każdego 

miesiąca realizacji niniejszej Umowy, na podstawie prawidłowo wystawionej i doręczonej NOSPR 

faktury VAT, w terminie do …. dni od dnia otrzymania przez NOSPR prawidłowo wystawionej 

faktury na rachunek bankowy Wykonawcy ……………. 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 NOSPR o niezgodności 

oraz do zawarcia odpowiedniego aneksu do umowy. W przypadku niepodania właściwego 

numeru rachunku lub niepodpisania aneksu, NOSPR 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. 

4. Datą terminowej zapłaty jest data obciążenia rachunku Zamawiającego, najpóźniej w ostatnim 

dniu terminu płatności. 

5. Kwota wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1, wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy 

z tytułu niniejszej Umowy, w szczególności obejmuje wszelkie wydatki, które Wykonawca poczynił 

w celu należytego wykonania Umowy. 

§ 3 

Zamawiający będzie zgłaszał wszelkie uwagi do wykonania Przedmiotu Umowy drogą elektroniczną 

na adres e-mail Wykonawcy: ………………., co każdorazowo Wykonawca potwierdzi e-mailem 

zwrotnym. Jednocześnie Zamawiający może udostępnić Wykonawcy firmową skrzynkę pocztową 

służącą do kontaktu z Wykonawcą. 

§ 4 
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1. Realizacja Przedmiotu Umowy odbywać się będzie osobiście przez Wykonawcę - radcę 

prawnego/adwokata ………… oraz drugiego radcę prawnego/adwokata ……………….. (przy czym 

zmiana tej osoby w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy wymaga uprzedniej zgody 

Zamawiającego). 

2. Wykonawca może powierzyć wykonanie poszczególnych zadań, będących Przedmiotem Umowy 

osobom trzecim, z zastrzeżeniem, że będzie ponosić odpowiedzialność za działania lub 

zaniechania tych osób jak za działania własne. 

3. W przypadku, o którym mowa powyżej, Wykonawca zapewnia, iż osoby, którym powierzy 

wykonanie poszczególnych zadań posiadać będą wiedzę, uprawnienia i umiejętności zawodowe, 

które zapewnią wykonanie Przedmiotu Umowy na najwyższym, profesjonalnym poziomie. 

4. Powierzenie, o który mowa w niniejszym paragrafie, może się odbywać tylko i wyłącznie 

po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego. 

§ 5 

1. Niniejsza Umowa zostaje zawarta na okres: od dnia …………….. roku do dnia  

……………….. roku. 

2. Umowa może być rozwiązana przez każdą Stronę przez jej wypowiedzenie z zachowaniem 

dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia.  

3. Umowa może być także rozwiązana w drodze wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym:  

a) przez Zamawiającego w razie rażącego naruszania przez Wykonawcę postanowień niniejszej 

Umowy, po uprzednim bezskutecznym pisemnym wezwaniu Zamawiającemu do usunięcia 

nieprawidłowości lub powstrzymania się od naruszania przez Wykonawcę obowiązków; 

b) przez Wykonawcę w razie zalegania przez Zamawiającego z zapłatą wynagrodzenia, o którym 

mowa w § 2 ust. 1 Umowy, pomimo uprzedniego wezwania Zamawiającego do zapłaty, przez 

okres dłuższy niż 15 dni od daty wezwania.  

§ 6 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada zawarte ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. 

2. Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie przez Wykonawcę i osobę wskazaną w § 4 ust. 1 

niniejszej Umowy, w jego materiałach dotyczących wykonywania zawodu radcy prawnego 

informacji o świadczeniu pomocy prawnej na rzecz Zamawiającego. 

§ 7 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, 

Zamawiający jest uprawniony do wypowiedzenia niniejszej umowy bez zachowania okresu 

wypowiedzenia oraz do żądania od Wykonawcy kary umownej w wysokości 15% kwoty określonej 

w § 2 ust. 2 niniejszej Umowy.  

2. Postanowienia ustępu poprzedzającego nie wykluczają dochodzenia przez Zamawiającego 

odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych. 

§ 8 

1. Wykonawca oświadcza, iż został poinformowany, że wszelkie informacje, których ujawnienie 

mogłoby narazić na szkodę Zamawiającego, a które zostały uzyskane w trakcie realizacji Przedmiotu 

niniejszej Umowy są objęte tajemnicą. Wykonawca w szczególności zobowiązuje się do zachowania 

w tajemnicy i nie ujawniania osobom trzecim informacji, danych lub dokumentów o charakterze 

organizacyjnym, ustaleń handlowych, finansowych, technicznych i prawnych, narażających na 

powstanie szkody, o której mowa w zdaniu powyżej. 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, 
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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, 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. 

4. Po rozwiązaniu umowy Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego wydania Zamawiającemu 

wszelkich posiadanych przez siebie dokumentów związanych z wykonywaniem niniejszej Umowy. 

5. W przypadku udostępnienia lub powierzenia Wykonawcy na mocy niniejszej Umowy przez 

Zamawiającego do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy, 

Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone do przetwarzania przez Zamawiającego dane 

osobowe wyłącznie w celu należytego wykonania Umowy przy zachowaniu zgodności z ustawą 

z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz aktami wykonawczymi do Ustawy, oraz 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

§ 9 

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 Instytucji Kultury pod 

numerem RIK 61/2006; 

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

73253331; 

3) Pani/Pana  dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia, realizacji i rozliczenia umowy - 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO; 

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

jej rozwiązaniu bądź wygaśnięciu przez okres przechowywania dokumentacji przez 

Administratora, ustalony zgodnie z odrębnymi przepisami; 

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

systemów i oprogramowania informatycznego Administratora, zewnętrzne podmioty 

świadczące usługi rachunkowo-księgowe, administracyjnej 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 
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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. 

§ 10 

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy dla wywołania skutków prawnych wymagają formy pisemnej 

(rygor nieważności). 

§ 11 

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 wg właściwości 

ogólnej. 

§ 12 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 

§ 13 

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

ze Stron. 

§ 14 

1. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest ………., adres email: 

………………. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zamieszczenia na dokumencie finansowym informacji o osobie, 

o której mowa w ust. 1 oraz o przedmiocie i dacie Umowy.  

 

 ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 
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