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zawarta pomiędzy ZAMAWIAJĄCYM (nazwa, adres): ………………………………...……………........................……….… 

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

odpowiednie zaznaczyć/wypełnić: 

jednostka samorządu terytorialnego  inna jednostka sektora finansów publicznych  

jednostka budżetowa  osoba fizyczna  inny kontrahent  

 

PESEL: ……………………………… NIP: ………………………………….. REGON: ……………………………. 

 

KRS: …………………………………. CEiDG: ………………………………. inne: ………………………………… 

wskazany przez ZAMAWIAJĄCEGO płatnik i adresat faktury – ODBIORCA: 

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

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

    

reprezentowanym przy podpisywaniu niniejszej Umowy przez Panią/Pana: …………………….……………………………. 

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

działającą/ego na podstawie pełnomocnictwa z dnia………………………., udzielonego przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania ZAMAWIAJĄCEGO,  

a Wielkopolskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska – Zdzisławem W. Krajewskim, działającym przy 

pomocy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. Czarna Rola 4, NIP: 972-05-27-579, zwa-

nym dalej WYKONAWCĄ, o następującej treści : 

 
§1 

REALIZACJA ZLECENIA 

1. ZAMAWIAJĄCY zleca, a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania następujące prace wyszczególnione  

w ZAŁĄCZNIKU DO UMOWY, który jest integralną częścią umowy.  

 

2. Ustala się stosowanie metodyk pobierania próbek i wykonywania badań/pomiarów obowiązujących u WYKO-

NAWCY.  

 

3. Wyniki z wykonanej usługi zostaną przekazane ZAMAWIAJĄCEMU/ODBIORCY w formie pisemnej w postaci 

Sprawozdania z badań, w ilości 2 egzemplarzy, drogą pocztową lub osobie upoważnionej do odbioru.  

 

4. W przypadku, gdy zlecenie nie obejmuje pobierania próbek, ZAMAWIAJĄCY odpowiada za reprezentatywność 

dostarczonych próbek, metodę pobrania, właściwy pobór, czystość pojemników i transport próbek. Odpowiednia 

adnotacja będzie zamieszczona na sprawozdaniu z badań. W przypadku konieczności dokonania poboru przez 

ZAMAWIAJĄCEGO, należy uzgodnić każdorazowo szczegóły związane z pobieraniem próbek oraz ich transpor-

tem do siedziby Laboratorium. Przed pobraniem ZAMAWIAJĄCY został zapoznany z metodyką pobierania próbek 

przez WYKONAWCĘ. 

 

5. WYKONAWCA posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji potwierdzającą spełnienie wymagań normy 

PN-EN ISO/IEC 17025. Zakres Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 199. 

 

6. W przypadku, gdy po wykonanej analizie, wyniki badań nie będą zawierały się w akredytowanym zakresie ozna-

czeń, Laboratorium będzie odznaczało te wyniki w sprawozdaniu z badań „NA – badanie nieakredytowane”. 

 

7. Końcowy termin realizacji umowy ustala się dzień (dd/mm/rok):  

 

§2 

WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Wynagrodzenie za wykonane prace, wg cennika WYKONAWCY, wynosi: (kwota netto) + 23%VAT słownie złotych: 

…………………………………………………………………..……… i (grosze)/100 plus dwadzieścia trzy procent VAT. 
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2. Należność płatna jest przez ZAMAWIAJĄCEGO/ODBIORCĘ na konto WYKONAWCY, zgodnie z otrzymaną faktu-
rą za wykonaną pracę, w terminie (14/21/30): …………………dni od daty wystawienia faktury VAT przez WYKO-
NAWCĘ. 
 

3. ZAMAWIAJĄCY upoważnia WYKONAWCĘ do wystawienia faktury bez podpisu ZAMAWIAJĄCEGO. 
 

4. Za przekroczenie terminu płatności WYKONAWCA naliczy ZAMAWIAJĄCEMU odsetki ustawowe za opóźnienie 
lub odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych.  
 

5. WYKONAWCY od dnia nabycia uprawnienia do odsetek ustawowych za opóźnienia w transakcjach handlowych, o 
których mowa w art. 7 ust. 1 lub art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 08.03.2013r. o terminach zapłaty w transakcjach han-
dlowych (Dz.U. z 2013r., poz. 403 z późniejszymi zmianami), przysługuje od ZAMAWIAJĄCEGO, bez wezwania, 
równowartość kwoty 40 euro przeliczonej na złote wg średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP ostatniego 
dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne.  
 

6. ZAMAWIAJĄCY oświadcza, że zgodnie z rozporządzeniem ministra Finansów z 20.12. 2013r. w sprawie zwolnień 

od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U. z 2015r., poz. 736), usługa (odpo-

wiednie zaznaczyć): 

nie jest zwolniona z podatku VAT  

jest zwolniona z podatku VAT na podstawie § 3 ust. 1 pkt. 7 lit. a (dla jednostki budżetowej)  

jest zwolniona z podatku VAT na podstawie lit. c (dla samorządowego zakładu budżetowego)  

 

§3 

POZOSTAŁE WARUNKI UMOWY 

1. WYKONAWCA nie podejmuje się wykonania badań/pomiarów metodą nie gwarantującą wiarygodności i obiek-

tywności wyników. 

 

2. ZAMAWIAJĄCY ma prawo uczestniczyć w procesie realizacji zlecenia po wcześniejszym zgłoszeniu tego  

u WYKONAWCY. 

 

3. Wszelkie reklamacje dotyczące realizacji umowy przyjmowane będą w formie pisemnej, w terminie 14 dni od daty 

otrzymania przez ZAMAWIAJĄCEGO/ODBIORCĘ Sprawozdania z badań. Reklamacje rozpatrywane będą zgod-

nie z procedurą obowiązującą u WYKONWACY. 

 

4. Ze względu na charakter próbki, nie ma możliwości powtórzenia badań na tym samym materiale. 

 

5. Posiadana przez WYKONAWCĘ akredytacja nie oznacza, ani nie sugeruje aprobaty wykonanej usługi przez Pol-

skie Centrum Akredytacji. 

 

6. Wszelkie zmiany dotyczące treści umowy wymagają pisemnego aneksu, zaakceptowanego przez obydwie strony. 

 

7. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. Ewentualne 

spory z tytułu umowy będą rozpatrywane przez obydwie strony w pierwszej kolejności polubownie, a w ostateczno-

ści - przed właściwym sądem w Poznaniu. 

 

8. Niniejsza umowa została sporządzona w 2 egzemplarzach na prawach oryginału, po jednym dla każdej ze stron. 

 

ZAMAWIAJĄCY (podpis, pieczątka) WYKONAWCA (podpis, pieczątka) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


