
 

 
  parafa Wykonawcy parafa NOSPR 

 

nr umowy ……………… 1 z 9 

UMOWA Nr ……………. 

 

zawarta w dniu  ………………………..… r., 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 pod nr RIK 61/2006, NIP 9542536813, 

REGON: 240260206 reprezentowaną przez: 

…………………., 

zwaną dalej  „NOSPR”, 

a 

…………….. 

zwaną dalej „Wykonawcą”, 

zwanymi dalej łącznie „Stronami”. 

 

§ 1 Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa urządzeń z oprogramowaniem („Sprzęt”).  

2. Wykaz sprzętu, oprogramowania (specyfikacja) został określony w OPZ, stanowiącym 

Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. 

3. Przedmiot Umowy zostanie odebrany w oparciu o podpisany przez Strony protokół odbioru, 

którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy. 

4. Dostarczone urządzenia będą fabrycznie nowe, nieużywane. Nie będzie to także sprzęt 

refurbished. 

§ 2 Termin wykonania Umowy 

1. Dostawa urządzeń i oprogramowania, stanowiąca Przedmiot Umowy, zostanie wykonana 

przez Wykonawcę w terminie do 10 dni od zawarcia umowy 

2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia i rozładunku Sprzętu w miejscu wskazanym 

przez NOSPR, na swój koszt i ryzyko. 

§ 3 Zobowiązania Stron 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z zachowaniem należytej 

staranności i profesjonalizmu oraz w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. 

W związku z tym Wykonawca zapewnia, iż w przypadku, gdy przedmiot Umowy podlega 

— zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa — odbiorowi, ocenie, certyfikacji czy 

jakiejkolwiek innej analizie i/lub akceptacji przez jakiekolwiek właściwe urzędy, instytucje 

czy organizacje, przedmiot Umowy będzie spełniał wszelkie wymagania w tym zakresie.  

2. Strony zobowiązują się do ścisłej współpracy w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, 

w tym w szczególności do:  

a) zgodnego wykonywania wszelkich czynności wymagających zaangażowania 

przedstawicieli obydwu Stron; 

b) skutecznego i rzetelnego informowania się o wszelkich zaistniałych okolicznościach 

mających wpływ na realizację Umowy niezależnie od ich charakteru, w szczególności 

Strona będąca powodem opóźnień do szczegółowego poinformowania drugiej Strony o 

przyczynach i wielkości opóźnienia; 

c) przekazywania wszelkich istotnych i niezbędnych informacji technicznych i 

organizacyjnych koniecznych do sprawnego wykonania Przedmiotu Umowy, nawet, 
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jeśli nie są wynikiem żądań drugiej Strony.  

 

§ 4 Wynagrodzenie 

1. Wynagrodzenie z tytułu realizacji niniejszej umowy zostaje ustalona w wysokości:: 

………………. zł netto (słownie: ………………. złotych netto) powiększonych o 

obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług (podatek VAT), tj. w kwocie 

………………. zł brutto (słownie: ………………. złotych brutto).  

2. Ceny jednostkowe za urządzenia, określa Oferta Wykonawcy, stanowiąca Załącznik nr 3 

do niniejszej Umowy 

3. Płatność wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, będzie dokonana po zaakceptowaniu 

przez NOSPR należytego wykonania Przedmiotu Umowy, na podstawie prawidłowo 

wystawionej i doręczonej NOSPR faktury VAT, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania 

przez NOSPR faktury na rachunek bankowy Wykonawcy nr ............................... 

............................................ w banku ................................. 

4. Wykonawca oświadcza, iż numer rachunku, wskazany powyżej, jest z numerem rachunku 

wskazanym w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT prowadzonym 

przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (tzw. „biała lista podatników VAT”). W 

przypadku, gdy ww. numer rachunku nie jest zgodny z numerem rachunku wskazanym w 

wykazie, o którym mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest do podania na fakturze 

VAT numeru rachunku zgodnego z numerem podanym w w/w wykazie. W przypadku 

niepodania właściwego numeru rachunku, NOSPR uprawniony jest według własnego 

wyboru 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. 

5. Zapłata zostanie zrealizowana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (MPP).  

6. Podstawą wystawienia faktury z tytułu realizacji Umowy, będzie podpisany przez Strony 

Protokół Odbioru. 

7. Datą terminowej zapłaty jest obciążenie rachunku NOSPR, najpóźniej w ostatnim dniu 

terminu płatności. 

8. Kwota, o której mowa w ust. 1, wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawca z tytułu 

niniejszej umowy, w tym koszty opakowania, transportu i rozładunku. 

 

§ 5 Odbiór przedmiotu zamówienia 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Sprzętu do siedziby NOSPR. 

2. W miejscu dostawy nastąpi odbiór Sprzętu i usług, z udziałem przedstawiciela Wykonawcy. 

Odbiór Sprzętu będzie polegał na sprawdzeniu ilościowym i jakościowym elementów 

dostawy, stwierdzeniu ewentualnych uszkodzeń mechanicznych, a odbiór usługi będzie 

polegał potwierdzeniu prawidłowości wykonania Przedmiotu Umowy.  

3. Strony ustalają, iż dostarczenie Sprzętu będą odbywać się w dni robocze od poniedziałku 

do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach 9:00 – 16:00. 

Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić NOSPR o terminie dostawy pocztą 

elektroniczną z odpowiednim wyprzedzeniem. 
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4. W przypadku wad danego egzemplarza Sprzętu, egzemplarz ten zostanie odpowiednio 

zastąpiony przez Wykonawcę nowym sprzętem takiego samego modelu lub wersji, o tych 

samych parametrach w terminie uzgodnionym przez Strony. Ponowny odbiór będzie 

polegał na stwierdzeniu zgodności Sprzętu z wymaganiami przewidzianymi w umowie 

i powtórzeniu procedury, o której mowa w ust. 1. 

5. Odebrany Sprzęt staje się własnością NOSPR z chwilą jego odbioru. 

 

§6 Zawiadomienia i korespondencja 

1. Wszelkie zawiadomienia i korespondencja, wymagają formy pisemnej i będą doręczane 

osobiście, przesyłane kurierem, listem poleconym lub telefaksem albo pocztą elektroniczną 

na adres lub na numer faksu Stron wymienionych w załączniku nr 5 do Umowy 

2. Strony wyznaczają następujące osoby jako odpowiedzialne za wzajemne kontakty związane 

z prawidłowym wykonywaniem Umowy:  

1) ze strony NOSPR osobą odpowiedzialną jest: …….., tel.  ……., e-mail: …….; 

2) ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną jest: …….., tel.  ……., e-mail: …….. 

 

§7 Gwarancja jakości wykonanej usługi 

1. Na dostarczone urządzenia obowiązuje 36 miesięczna gwarancja producenta realizowana 

w trybie Next Business Day w siedzibie zamawiającego. Treść ww. gwarancji Wykonawca 

dostarczy łącznie ze sprzętem lub wskaże witrynę producenta, na której można 

zweryfikować status gwarancji po wpisaniu numeru identyfikacyjnego sprzętu. 

2. NOSPR może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy 

niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonanie uprawnień z gwarancji 

nie wpływa na odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi. Jednakże w razie 

wykonywania przez NOSPR uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień 

z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin 

ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Wykonawcę wykonania obowiązków 

wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie 

3. Wykonawca oświadcza, iż sprzęt jest fabrycznie nowy, zakupiony w oficjalnym kanale 

sprzedaży producenta i posiada pakiet usług gwarancyjnych kierowanych do użytkowników 

z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej. 

 

§ 8 Kary umowne 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca 

zobowiązuje się zapłacić NOSPR kary umowne z następujących tytułów i wysokości: 

a) w przypadku zwłoki w dostarczeniu danej partii rzeczy – w wysokości 0,2 % ceny 

brutto za rzeczy, których dotyczy zwłoka, za każdy dzień zwłoki; 

b) w przypadku zwłoki w usunięciu niedoborów ilościowych, usterek i wad 

jakościowych rzeczy stwierdzonych w trakcie odbioru lub zgłoszonych w okresie 

rękojmi - w wysokości 0,2 % ceny brutto za rzeczy, których dotyczy zwłoka, za każdy 

dzień zwłoki; 

c) w przypadku odstąpienia NOSPR od Umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy – w wysokości 30 % łącznej ceny za towar. 



 

 
  parafa Wykonawcy parafa NOSPR 

 

nr umowy ……………… 4 z 9 

2. NOSPR może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego karę 

umowną.  

3. NOSPR może odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w 

szczególności, gdy: 

a) Wykonawca nie dokona dostawy lub dokona dostawę z opóźnieniem, bądź nie 

dostarczy rzeczy, 

b) dostarczy rzeczy bez wymaganych niniejszą Umową dokumentów, 

c) Wykonawca opóźnia się z usunięciem zgłoszonych przez NOSPR niedoborów 

ilościowych i wad jakościowych rzeczy stwierdzonych w trakcie odbioru. 

prawo odstąpienia NOSPR może wykonać w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości 

o okolicznościach, o których mowa powyżej. 

 

§9 Poufność 

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. 

 

§ 10 Klauzula informacyjna  

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 
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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. 

 

§11  

1. Wykonawca oświadcza, iż względem niego nie znajdują zastosowania przesłanki 

wykluczenia określone w art. 7 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 

o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę 

oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835). 

2. Wykonawca oświadcza, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są 

aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia NOSPR w błąd przy przedstawianiu informacji 

§ 12 Postanowienia końcowe 

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 spory, mogące wyniknąć w związku z niniejszą Umową, Strony będą się starały 

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



 

 
  parafa Wykonawcy parafa NOSPR 

 

nr umowy ……………… 6 z 9 

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

NOSPR. 

3. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy dla wywołania skutków prawnych wymagają formy 

pisemnej (rygor nieważności), oprócz zmiany adresów i telefonów, osób do kontaktu, 

zmiany nazwy NOSPR, które to zmiany wymagają powiadomienia drugiej strony w formie 

elektronicznej. 

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie mają w szczególności zastosowanie 

przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

5. Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron.  

6. Żadna ze stron nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na rzecz 

osób trzecich bez pisemnej zgody drugiej Strony Umowy oraz powiadomienia stosownych 

organów państwowych o zmianie właściciela oraz użytkownika towarów zgodnie z oświadczeniem 

odbiorcy towarów podwójnego zastosowania. 

 

Załączniki: 

1. Wykaz sprzętu, oprogramowania i usługi konfiguracji (specyfikacja) - OPZ 

2. Wzór protokołu odbioru 

3. Oferta Wykonawcy 

 

 

 NOSPR Wykonawca 

 

 

 

 

  ……………………….. 
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Załącznik nr 1 do Umowy nr  …………. 

Specyfikacja sprzętu i oprogramowania 
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Załącznik nr 2 do Umowy - Wzór Protokołu Odbioru  

 

PROTOKÓŁ Odbioru………………… 

na podstawie umowy nr  …………. z dnia ……………… 

 

Odbierający ze strony 

NOSPR 

 

Miejsce odbioru   

Data odbioru   

 

1. NOSPR potwierdza dostawę następującego sprzętu /wykonania usług na warunkach 

określonych w umowie. (*) 

Lp. Nazwa urządzenia Nr seryjny 

   

   

   

   

   

   

   

 

2. NOSPR nie wnosi zastrzeżeń do jakości usług / wnosi zastrzeżenia do jakości usług. (*) 

3. Protokół ten jest podstawą do wystawienia faktury za dostawę sprzęty / wykonanie usługi 

na warunkach określonych w umowie. (*) 

4. Uwagi NOSPR 

………………………………………………………………………………………………

……….. 

………………………………………………………………………………………………

……….. 

………………………………………………………………………………………………

……….. 

Niniejszy protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 
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Za wykonawcę   Za NOSPR 

Pieczątka, imię i nazwisko osoby  Data i miejsce Pieczątka, imię i nazwisko 

osoby upoważnionej do 

odbioru 

(*) – niepotrzebne skreślić 
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