
Załącznik nr 1 
Zarządzenia MWIOŚ  Nr 26/2011 

 

Umowa zlecenia Nr ……/……… 
 

 Niniejsza umowa zlecenia  została zawarta   w Warszawie w dniu  ……………….. pomiędzy : 
1.  Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Warszawie,  reprezentowanym przez 
Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie  Pana Adama 
Ludwikowskiego zwanego dalej „Przyjmującym zlecenie”,  z jednej strony, 

a 

..………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………… 

działającym  na  podstawie  wpisu do ewidencji działalności gospodarczej pod nr …………………… 

.z  dnia ………………..prowadzonym przez …………………………………………………………. 

lub wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego …………………………………………………………..  
pod nr ………………………………………………… z dnia ………………………………………… 
 NIP ………………………………………., REGON  ……………………………………………….,  
 reprezentowanym  przez  

a. ……………………………………………………………………………  
b. ……………………………………………………………………………  
c. ..................................................................................................................., 

zwanym dalej „Dającym zlecenie”,   z drugiej strony. 

 
§ 1 

 
Przedmiotem niniejszej umowy jest usługa, polegająca ………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

§ 2 
 
Wynagrodzenie za dokonanie usługi ustala się w wysokości netto …………………. zł (słownie: 
……………………………………………………………………………………………………… ) 
plus podatek VAT  w wysokości 23% tj ………….………… zł  co daje łącznie kwotę brutto 
…………..…. zł ( słownie: …………………………………………………………………………). 
Do w/w kwoty należy doliczyć koszty transportu w kwocie ……………. zł netto plus podatek VAT  
w wysokości 23% tj. ………………….zł co daje łącznie kwotę brutto  ………………………….. zł 
(słownie: ………………………………………………………………. ) za każde rozpoczęte 20 km. 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie nie jest podatnikiem podatku VAT, z 
wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie umów cywilnoprawnych (art. 15 ust. 6 ustawy 
o VAT). 
 

§ 3 
Na mocy niniejszej umowy : 

1.Przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do wykonania na rzecz Dającego zlecenie usługi, określonej 
wyżej w § 1 w terminie ………………………………………………. 

a 



   
 
 
2.Dający zlecenie zobowiązuje się w zamian zapłacić Przyjmującemu zlecenie umówione 
wynagrodzenie, określone wyżej w § 2. 

 
§ 4 

 
1.Usługa zostanie wykonana przez Laboratorium Przyjmującego zlecenie znajdujące się w jego 
siedzibie udokumentowanymi metodami badawczymi oraz przy zachowaniu poufności badań. 
2. Wykaz stosowanych metod stanowi załącznik nr.1 do niniejszej umowy. 
3. W sprawach wynikających z wykonania usługi określonej w niniejszej umowie pracownikami 
upoważnionymi do bezpośrednich kontaktów umawiających się stron są :  

-ze strony Dającego zlecenie : ……………………………………………………………………. 

-ze strony Przyjmującego zlecenie : ……………………………………………………………… 

 
§ 5 

 
Przedstawiciel Dającego zlecenie ma prawo uczestniczyć w charakterze obserwatora podczas 
wykonywania usługi określonej w § 1 na wyraźne życzenie  złożone w formie pisemnej. 
 

§ 6 
 
1.  Z wykonanej usługi zostanie sporządzony raport, który będzie obejmował wyniki 
przeprowadzonych badań bez podanej niepewności. Niepewność rozszerzona wyniku końcowego 
zostanie umieszczona w raporcie z badań na wyraźne  życzenie złożone w formie pisemnej. 
2.  Raport określony w pkt 1 powinien zostać wykonany i dostarczony Dającemu zlecenie  w terminie 

………………………………………... 

 
§ 7 

 
1. Dający zlecenie wskaże miejsce poboru prób koniecznych do wykonania usługi oraz udzieli 
pomocy w ich poborze. 
2.   Z czynności poboru prób sporządza się protokół. 
 

§ 8 
 
Dającemu zlecenie przysługuje prawo złożenia pisemnej reklamacji w terminie 14 dni od daty 
otrzymania raportu, określonego  w § 6 pkt 1. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od dnia 
otrzymania reklamacji. Koszty postępowania badawczego spowodowanego nieuzasadnioną 
reklamacją ponosi Dający zlecenie. 

 
§ 9 

 
1. Dający zlecenie zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie za wykonaną usługę w terminie ….. dni 
od daty wystawienia faktury VAT przez Przyjmującego zlecenie. Przyjmujący zlecenie wystawi 
fakturę VAT po wykonaniu usługi będącej przedmiotem umowy. 
2. Zapłata powinna zostać dokonana na rachunek bankowy nr 55 1010 1010 0038 5422 3100 0000 
lub w kasie w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska albo w kasie Delegatury WIOS. 
3. W przypadku niedotrzymania terminu płatności Dający zlecenie będzie zobowiązany do zapłaty 

wynagrodzenia wraz z ustawowymi odsetkami 
 



   
 

§ 10 
Wszelkie spory, wynikające z niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd państwowy właściwy 
dla  Przyjmującego zlecenie. 

 
§ 11 

 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
§ 12 

W kwestiach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy ustawy – Kodeks 
Cywilny.  

§ 13 
 

Niniejsza umowa została spisana w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – jeden egzemplarz dla 
Dającego zlecenie i dwa dla Przyjmującego zlecenie. 

 
§ 14 

 
Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez obie strony, z mocą obowiązywania od dnia 

……………. do ……………. z możliwością wcześniejszego wypowiedzenia przez każdą ze stron z 

zachowaniem jednomiesięcznego (1) okresu wypowiedzenia 
 

§ 15 
 

Każda ze Stron oświadcza, iż przeczytała osobiście niniejszą umowę, w pełni ją rozumie i akceptuje, 
na dowód czego składa poniżej własnoręcznie swoje podpisy i pieczęcie. 

 
 
 
 
 
 

Przyjmuj ący zlecenie :      Dający zlecenie :  

 ……………………………………     ………………………………………….. 

 


