
Załącznik nr 3 

                                                                                                   do zarządzenia  Nr  2/2017 

Mazowieckiego Wojewódzkiego 

 Inspektora Ochrony Środowiska 

 z dnia 19 stycznia 2017 r.                                                           

 

 

Protokół uzgodnień nr ……………      Data: …….……….. 

 

Zawarty w Warszawie w  dniu  ………………………r. pomiędzy Wojewódzkim 

Inspektoratem Ochrony Środowiska w Warszawie reprezentowanym przez  Mazowieckiego 

Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie Adama Ludwikowskiego 

a:  

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

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

reprezentowany  przez: 

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

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

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

Dotyczący realizacji zamówienia: ……………………….……………………………………... 

 

U S T A L E N I A 

 

1. Koszt realizacji zamówienia: 

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

2.Termin realizacji zamówienia: 

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

3. Zakres badań: 

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

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

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

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

4. Stosowane metody badawcze dostępne są na stronie internetowej:  www.wios.warszawa.pl 

5. Miejsce pobrania próbek: 

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

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

6. Z wykonanej usługi zostanie sporządzony raport, który będzie obejmował wyniki 

przeprowadzonych badań wraz z oszacowaną niepewnością.  

7. Termin przekazania raportu z badań : ……………………………………………………………. 

8. Strony uzgadniają, że wyniki zostaną przekazane zamawiającemu: faxem, e-mail, odbiór 

osobisty(*) 

9. Przedstawiciel Zamawiającego ma prawo uczestniczyć w charakterze obserwatora podczas 

wykonywania usługi, na wyraźne życzenie złożone w formie pisemnej. 

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

otrzymania raportu z badań/pomiarów. 



 

 

11. Zapłaty za wykonaną usługę należy dokonać w terminie ……… dni od daty wystawienia faktury 

VAT. 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 ustawy.  

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. 

12. Niniejszy protokół został spisany w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla 

egzemplarzu dla każdej ze stron. 

13. Osoba upoważniona do kontaktu ze strony Zamawiającego: 

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

14. Osoba upoważniona do kontaktu ze strony Wykonawcy: 

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

15. Inne uzgodnienia i uwagi: 

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

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

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

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

 
* (niepotrzebne skreślić) 

 

 

 

 

 

Zleceniobiorca        Zleceniodawca 

 

………………………………..      ……………………………… 

 

( podpis )              (podpis) 

 

 


