
 Załącznik nr 1 

                                                                                                   do zarządzenia  Nr  2/2017 

Mazowieckiego Wojewódzkiego 

 Inspektora Ochrony Środowiska 

 z dnia 19 stycznia 2017 r.                                                           

 

 

Umowa Nr ………….. 

 
 Niniejsza umowa  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 „Wykonawcą”, 

a 

2………………………………………………………………………………………...…………….….. 

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

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

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

 

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

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

lub wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego ……….……………………………………..…………… 

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

pod nr KRS …………………………………………………. z dnia ………………..………………… 

NIP    ……………………………….  Regon…………………………………..…. 

reprezentowanym przez 

a. ........................................................................................................................................... 

b. ........................................................................................................................................... 

c. ........................................................................................................................................... 

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

 

§ 1. 
 

Przedmiotem niniejszej umowy jest usługa, polegająca 

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

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

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

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

 

§ 2. 
 

Wynagrodzenie za wykonanie usługi ustala się w wysokości  ……………………………. 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 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. 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego usługi, określonej  

w § 1 umowy w terminie ………………………. 
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2. Za wykonanie usługi w terminie przyjmuje się dzień sporządzenia i dostarczenia Zamawiającemu 

raportu  który będzie obejmował wyniki przeprowadzonych badań wraz z oszacowaną niepewnością. 

3. Strony uzgadniają, że wyniki zostaną przesłane zamawiającemu : pocztą, faxem, e-mail, odbiór osobisty(*). 

 

§ 4. 
 

1.Usługa zostanie wykonana przez Laboratorium Wykonawcy 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 Zamawiającego: ……………………………………………………………………..….. 

-ze strony Wykonawcy:……………………………..………………………………………………. 
 

§ 5. 
 

Przedstawiciel Zamawiającego ma prawo uczestniczyć w charakterze obserwatora podczas 

wykonywania usługi określonej w § 1 umowy na wyraźne życzenie złożone w formie pisemnej. 
 

§ 6. 
 

1. Zamawiający wskaże miejsce  pobierania próbek koniecznych do wykonania usługi oraz udzieli 

pomocy w ich pobieraniu. 

2. Z czynności  pobierania próbek sporządza się protokół. 
 

§ 7. 

 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo złożenia pisemnej reklamacji w terminie 14 dni od daty 

otrzymania raportu, o którym mowa w § 2 ust. 2 umowy. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi  

14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Koszty postępowania badawczego spowodowanego 

nieuzasadnioną reklamacją ponosi Zamawiający. 

2. Złożenie reklamacji nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty wynagrodzenia w terminie 

wskazanym w § 8 ust. 1 umowy. 

 

§ 8. 
 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie za wykonaną usługę w terminie …… dni 

od daty wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę. 

2. Zapłata powinna zostać dokonana na rachunek bankowy nr 55 1010 1010 0038 5422 3100 0000. 

3. Za datę dokonania płatności uznaje się dzień, w którym należne Wykonawcy wynagrodzenie 

wpłynęło na jego rachunek bankowy. 

4. W przypadku dokonania zapłaty po upływie terminu zapłaty zostaną naliczone odsetkami za 

opóźnienie w transakcjach handlowych, na podstawie art. 7.1 ustawy z dnia 8 marca 2013r.  

o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U z 2016 r. poz. 684), oraz rekompensata 

naliczona na podstawie art. 10 ust. 1 przywołanej powyżej ustawy. 

5. W przypadku, gdy zamawiającym jest podmiot należący do sektora finansów publicznych 

(zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – Dz. U. z 2016 r. poz. 

1870 z późn.zm.) lub osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, za nieterminowe 

uiszczenie należności naliczane będą odsetki z tyt. opóźnienia w zapłacie na podstawie art. 481      

§ 2 K.c. 

§ 9. 
 

Wszelkie spory, wynikające z niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy 

dla Wykonawcy. 
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§ 10. 

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

§ 11. 
 

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

Cywilny 

§ 12. 
 

Niniejsza umowa została spisana w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – jeden egzemplarz dla 

Zamawiającego i dwa dla Wykonawcy. 

 

§ 13. 

 

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. 

 

 

 

 

 

Przyjmujący zlecenie :       Dający zlecenie :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* (niepotrzebne skreślić) 

 


