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UMOWA NR ………… 

 
zawarta dnia …………………… r. w Katowicach, pomiędzy: 
 
Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia  z siedzibą w Katowicach, Pl. Wojciecha 
Kilara 1, 40-202 Katowice, posiadającą nr REGON: 240260206, NIP: 954-253-68-13, wpisaną do 
Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod 
numerem: RIK 61/2006, reprezentowana przez: 
…. 
dalej w treści umowy zwaną „NOSPR” 
a 
…………………………………………………….. 
dalej w treści umowy zwanym  „Zleceniobiorcą” 
zwani dalej łącznie „Stronami” 
 
zawarta została umowa następującej treści: 
 

§ 1. 
1. NOSPR powierza, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania czynności w zakresie 

wykonania przeglądów i konserwacji Systemu Sygnalizacji Pożaru i Dźwiękowego Systemu 
Ostrzegawczego, których szczegółowy zakres został określony w załączniku nr 1 do niniejszej 
umowy.  

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się przy wykonywaniu umowy do przestrzegania wszelkich zasad 
określonych przepisami prawa i dobrymi obyczajami, w szczególności nienaruszania dóbr 
osobistych czy praw własności intelektualnej osób trzecich, gdyż w przeciwnym wypadku 
ponosi z tego tytułu odpowiedzialność odszkodowawczą. 

3. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada wiedzę i umiejętności zawodowe, które zapewnią 
wykonanie umowy na najwyższym, profesjonalnym poziomie. 

4. Zleceniobiorca oświadcza, iż zapoznał się ze szczegółowymi wymogami dotyczącymi zakresu 
czynności objętych niniejszą umową i zobowiązuje się do ich stosowania. Zleceniobiorca 
oświadcza, że wiążąc się postanowieniami niniejszej umowy, czynności 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. 

5. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania umowy sumiennie i przy zachowaniu należytej 
staranności. 

6. Części eksploatacyjne dostarcza NOSPR. 
 

§ 2. 
1. Z tytułu należytej realizacji niniejszej umowy, NOSPR zapłaci Zleceniobiorcy wynagrodzenie:   

1) za wykonanie usługi konserwacji oraz przeglądu kwartalnego Systemu Sygnalizacji 
Pożaru i Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego w okresie od dnia zawarcia umowy do 
……………… (II kwartał) - wynagrodzenie w wysokości ………… zł netto (słownie:  
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………………………  złotych)  powiększone o podatek VAT w obowiązującej 
wynoszący ……………… (słownie: ………………. złote), tj. 
……………………………. zł brutto (słownie: …. złotych); 

2) za wykonanie usługi konserwacji oraz przeglądu kwartalnego Systemu Sygnalizacji 
Pożaru i Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego w okresie od …………………… do 
………………. (III kwartał) - wynagrodzenie w wysokości ……………. zł netto 
(słownie:  ………………….  złotych)  powiększone o podatek VAT w obowiązującej 
wynoszący ………… zł (słownie: ………………….. złote), tj. …………….. zł brutto 
(słownie: ………………… złotych); 

3) za wykonanie usługi konserwacji oraz przeglądu kwartalnego Systemu Sygnalizacji 
Pożaru i Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego w okresie od …………… do 
……………. (IV kwartał) - wynagrodzenie w wysokości ………………. zł netto 
(słownie:  ………………….  złotych)  powiększone o podatek VAT w obowiązującej 
wynoszący …………… zł (słownie: …………….. złote), tj. ………….. zł brutto 
(słownie: ……………złotych). 

2. Maksymalne wynagrodzenie przysługujące Zleceniobiorcy z tytułu należytego wykonania 
niniejszej umowy wynosi ……………………. zł brutto (słownie: ……………………………. 
złotych brutto). 

3. Kwoty wynagrodzeń, o których mowa w niniejszym paragrafie zostanie wypłacona 
Zleceniobiorcy po należytym wykonaniu każdej części przedmiotu umowy na podstawie 
prawidłowo wystawionego dokumentu księgowego przez Zleceniobiorcę, w terminie 30 dni od 
otrzymania w/w dokumentu księgowego i jego zaakceptowaniu przez NOSPR na rachunek 
bankowy Zleceniobiorcy nr ………………………………………………, 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, Zleceniobiorca zobowiązany jest do podania numeru rachunku zgodnego z 
numerem podanym w w/w wykazie w terminie 3 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 Zleceniobiorcy 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 NOSPR, najpóźniej w ostatnim dniu 
terminu płatności. 

5. Kwoty wynagrodzeń o których mowa w niniejszym paragrafie wyczerpują wszelkie roszczenia 
Zleceniobiorcy z tytułu niniejszej umowy, w szczególności obejmuje wszelkie wydatki, które 
Zleceniobiorca poczynił w celu należytego wykonania umowy. 

6. Strony oświadczają, iż wynagrodzenie Zleceniobiorcy jest zgodne z dyspozycją art. 8a ust. 1 
ustawy z 10 października 2002 o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 

7. Zleceniobiorca oświadcza, iż prowadzi działalność gospodarczą w ramach przedmiotu niniejszej 
umowy/ Zleceniobiorca oświadcza, iż nie prowadzi działalności gospodarczej w ramach 
przedmiotu niniejszej umowy (wybrać właściwe). 
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8. Zleceniobiorca oświadcza, iż przedmiot umowy zostanie wykonany przez Zleceniobiorcę za 
pomocą swoich podwykonawców wobec których występuje w roli zleceniobiorcy/pracodawcy/ 
Zleceniobiorca oświadcza, iż przedmiot umowy zostanie wykonany przez Zleceniobiorcę 
osobiście (wybrać właściwe). 

9. Podstawą do wystawienia dokumentu księgowego jest odebranie części przedmiotu umowy 
przez NOSPR bez zastrzeżeń. 

 
§ 3. 

1. NOSPR będzie zgłaszał wszelkie uwagi do wykonania przedmiotu umowy drogą elektroniczną 
na adres e-mail Zleceniobiorcy: ……co każdorazowo Zleceniobiorca potwierdzi e-mailem 
zwrotnym. 

2. NOSPR zobowiązuje się dokonać odbioru wykonanych czynności w ciągu 7 dni po ich 
wykonaniu, albo w tym terminie zgłosić zastrzeżenia. 

3. W wypadku, gdy w terminie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, NOSPR nie zgłosi 
Zleceniobiorcy zastrzeżeń w dowolnej formie, wykonane czynności uważać się będzie za 
przyjęte. 

4. Zleceniobiorca zobowiązany jest uwzględnić uwagi NOSPR zgłoszone w trybie, o którym mowa               
w ust. 2 powyżej. 

 
§ 4. 

1. Niniejsza umowa będzie realizowana w okresie od dnia podpisania umowy do dnia  31.12.2022  
r. 

2. Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze Stron z zachowaniem 1 miesięcznego 
okresu wypowiedzenia. 

3. Umowa może być wypowiedziana bez okresu wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym 
przez NOSPR w razie rażącego naruszania przez Zleceniobiorcę którychkolwiek postanowień 
niniejszej umowy, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu przez NOSPR Zleceniobiorcę do 
usunięcia nieprawidłowości lub powstrzymania się od naruszania przez Zleceniobiorcę 
obowiązków.  

4. W przypadku rozwiązania umowy przez NOSPR, Zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie za 
udokumentowaną należycie wykonaną część przedmiotu umowy. 

 
§ 5. 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy Zleceniobiorca 
zobowiązuje się do zapłaty na rzecz NOSPR kary umownej w wysokości 15% kwoty 
wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 2 niniejszej umowy. 

2. NOSPR zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w 
przypadku, gdy poniesiona szkoda przewyższy wysokość kary umownej. 

 
§ 6. 

1. Zleceniobiorca oświadcza, iż został poinformowany, że wszelkie informacje, których ujawnienie 
mogłoby narazić na szkodę NOSPR, a które zostały uzyskane w trakcie realizacji niniejszej 
umowy są objęte tajemnicą. Zleceniobiorca 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 
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powstanie szkody, o której mowa w zdaniu powyżej. Jednocześnie Zleceniobiorca 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. 
Zleceniobiorca 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. Zleceniobiorca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności 
przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, imię o oraz nazwisko, stanowią informację 
podlegającą udostępnieniu na wniosek zainteresowanego w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 
2001 r. o dostępie do informacji publicznej w trybie przedmiotowej ustawy. 

3. Zobowiązanie do zachowania poufności, określone w ust. 1 niniejszego paragrafu, 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. 

 
§ 7. 

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-c 

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; 

c) w zakresie obejmującym imię, nazwisko, dane kontaktowe – numer telefonu, adres e-
mail oraz adres, informacji zawartych w ewentualnym oświadczeniu o stanie zdrowia 
– w celu udostępnienia ww. danych państwowej inspekcji sanitarnej (Głównemu 
Inspektorowi Sanitarnemu i podległym mu służbom) oraz Policji, celem zapobiegania 
i zwalczania epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2 , na podstawie art. 6 
ust. 1 lit. c i 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; 
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5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące usługę obsługi 
systemów i oprogramowania informatycznego Administratora, archiwa państwowe, 
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 
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. 
 

§ 8. 
1. Zleceniobiorca 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. Zleceniobiorca 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. 

 
§ 9. 

1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć w związku z niniejszą umową, 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. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy dla wywołania skutków prawnych wymagają formy 
pisemnej (rygor nieważności).   

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

4. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.  
5. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony NOSPR jest Mateusz Dębowy. 

 
W załączeniu: 
1. Szczegółowy zakres czynności. 

 
 NOSPR Zleceniobiorca 
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