
Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr 10/2017 
Dyrektora Okr ęgowego Urzędu Miar w Gdańsku  

z dnia 25 września 2017 roku 
w sprawie określenia wynagrodzenia,  

o którym mowa w art. 25 pkt 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach  
(Dz. U. z 2016 r. poz. 884, z późn. zm.) 

 

Na podstawie § 12 ust. 3 pkt 3 regulaminu organizacyjnego Okręgowego Urzędu Miar  
w Gdańsku stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 76 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia                
31 października 2006 r. (Dz. Urz. Głównego Urzędu Miar Nr 11, poz. 74), w związku z art. 20 ust. 2 
ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2016 r. poz. 884, z późn. zm.) – 
zarządzam, co następuje: 

 
 

§ 1 
 

1. Wynagrodzenie pobierane przez Okręgowy Urząd Miar w Gdańsku (OUM6)  
oraz Obwodowe Urzędy Miar (6UM1 ÷ 6UM9), zwane dalej Zleceniobiorcą, za wykonanie 
wzorcowania, ekspertyzy i sprawdzenia przyrządu pomiarowego, określone jest w załącznikach                  
do niniejszego zarządzenia: 
1)  A – dla Wydziału Masy, Siły i Długości Kąta (6W1), 
2)  B – dla Wydziału Metrologii Elektrycznej, Fizykochemii, Akustyki, Drgań i Promieniowania 

Optycznego (6W2), 
3)  C – dla Wydziału Termodynamiki (6W3) i Obwodowych Urzędów Miar (6UM1 ÷ 6UM9). 
 

2. W przypadku zgłoszenia do wykonania czynności metrologicznych: przyrządów pomiarowych                   
nie wymienionych w załącznikach A, B, C lub obiektów niebędących przyrządami pomiarowymi –
podstawą do wyliczenia wynagrodzenia jest iloczyn stawki godzinowej i rzeczywistej liczby godzin 
przeznaczonej na wykonanie pomiarów, obliczeń i dokumentacji. 

 

3. W przypadku, gdy Zleceniodawca zapewnia transport przyrządów pomiarowych niezbędnych              
do wykonania usługi oraz zapewnia obsługę techniczną podczas wzorcowania wynagrodzenie 
ustala się na podstawie indywidualnej wyceny usługi z uwzględnieniem czasu przeznaczonego             
na pomiary, obliczenia i dokumentowanie wyników.  

 

4.Wysokość stawki godzinowej w Okręgowym Urzędzie Miar w Gdańsku wynosi 100 zł netto. 
 

5. Wysokość wynagrodzenia za wystawienie:  
1) dodatkowego świadectwa w języku angielskim,  
2) duplikatu wydanego świadectwa, 
3) innego dokumentu w języku angielskim, 
4) duplikatu innego dokumentu, 
związanego z wzorcowaniem, ekspertyzą i sprawdzeniem przyrządu pomiarowego lub pomiarem 
obiektu niebędącego przyrządem pomiarowym – wynosi 60 zł netto za każdy egzemplarz. 

 
 

§ 2 
 

1. Wykonanie wzorcowania, ekspertyzy i sprawdzenia przyrządu pomiarowego lub pomiaru obiektu 
niebędącego przyrządem pomiarowym – następuje na podstawie zawartej UMOWY – 
POTWIERDZENIA ZAMÓWIENIA lub UMOWY. 

 

2. UMOWĘ – POTWIERDZENIA ZAMÓWIENIA zawiera: 
1) upoważniony pracownik Zleceniobiorcy, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, jeżeli 

wartość wynagrodzenia nie przekracza 5 000 zł (pięć tysięcy złotych) brutto (z VAT), 
2) upoważniony Naczelnik Wydziału OUM6 i jego zastępca oraz Naczelnik  

(6UM1 ÷ 6UM9) i jego zastępca, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, jeżeli wartość 
wynagrodzenia nie przekracza 7 000 zł (siedem tysięcy złotych) brutto (z VAT), 
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3) upoważniona osoba, w uzasadnionych przypadkach, na podstawie odrębnego upoważnienia 
Dyrektora OUM6, jeżeli wartość wynagrodzenia przekracza 7 000 zł (siedem tysięcy złotych) 
brutto (z VAT). 

 

3. Po wpłynięciu zamówienia w formie pisemnej lub ustnej upoważniony pracownik Zleceniobiorcy 
przygotowuje UMOWĘ – POTWIERDZENIA ZAMÓWIENIA zawierającą następujące elementy 
umowy między stronami: opis usługi, wynagrodzenie za jej wykonanie, termin wykonania, 
określenie dokumentu końcowego, sposób dostawy i odbioru przyrządu pomiarowego lub obiektu 
niebędącego przyrządem pomiarowym, sposób odbioru świadectwa, warunki płatności oraz osoby 
odpowiedzialne za realizację usługi oraz osoby odpowiedzialne ze strony Zleceniodawcy. 

 

4. Naczelnik Wydziału OUM6, Naczelnik (6UM1 ÷ 6UM9) lub upoważniona przez nich osoba 
dokonuje przeglądu wymagań Zleceniodawcy pod kątem możliwości realizacji usługi biorąc             
pod uwagę m. in. wyposażenie pomiarowe, procedury pomiarowe, możliwości kadrowe oraz 
proponowany terminy i koszt wykonania usługi. 

 

5. UMOWA – POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA jest przekazywana Zleceniodawcy  
do podpisania przez osobę uprawnioną do jej reprezentowania bezpośrednio, w dniu sporządzenia 
umowy, pocztą tradycyjną, faxem lub pocztą elektroniczną. 

 

6. Do rozpoczęcia usługi wystarczy odesłana kopia podpisanej UMOWY – POTWIERDZENIA 
ZAMÓWIENIA (dokument przesłany pocztą tradycyjną, zeskanowany lub przesłany faksem). 

 

7. Jeżeli wartość wynagrodzenia przekracza 7 000 zł (siedem tysięcy złotych) brutto  
(z VAT), wykonanie wzorcowania, ekspertyzy i sprawdzenia przyrządu pomiarowego lub 
pomiarem obiektu niebędącego przyrządem pomiarowym – następuje na podstawie Umowy, 
zawartej z Dyrektorem OUM6 lub upoważnionym przez niego Naczelnikiem Wydziału OUM6 lub 
Naczelnikiem (6UM1 ÷ 6UM9). 

 

8. Wzór UMOWY – POTWIERDZENIA ZAMÓWIENIA stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego 
zarządzenia. 

 

9.  Wzór PEŁNOMOCNICTWA stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.  
 

10. Przykładowa UMOWA stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia. 
 
 

§ 3 
 

1. W przypadku powstania dodatkowych kosztów podczas wykonywania usługi, wysokość 
wynagrodzenia ulega zwiększeniu o te koszty.  

 

2. Za koszty dodatkowe, o których mowa w ust. 1, uważa się koszty bezpośrednio związane 
z realizacją umowy, poniesione z tytułu:  
1) podróży służbowych pracowników Zleceniobiorcy wg przepisów w sprawie zasad ustalania oraz 

wysokości należności przysługujących pracownikom z tego tytułu, 
2) transportu kontrolnych przyrządów pomiarowych, materiałów i przedmiotów służących                   

do wykonywania usługi, do miejsca wykonywania usługi oraz transportu powrotnego,                       
w wysokości ustalonej wg zasad określonych zarządzeniem Dyrektora Okręgowego Urzędu 
Miar w Gdańsku w tej sprawie, 

3) wykonywania umowy na rzecz kilku Zleceniodawców; koszty podróży służbowej zwracają 
Zleceniodawcy w  częściach, wg zasad naliczania kosztów podróży służbowych obowiązujących 
w Urzędzie, 

4) inne uzasadnione koszty określone w UMOWIE – POTWIERDZENIU ZAMÓWIENIA lub            
w UMOWIE. 
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3. Do wynagrodzenia i kosztów, określonych w UMOWIE – POTWIERDZENIU ZAMÓWIENIA 
lub w UMOWIE dolicza się należny podatek VAT o stawce zgodnej z obowiązującymi przepisami.  

 

4. W przypadku przedłożenia przez Zleceniodawcę oświadczenia, z którego wynika, że jego firma jest 
podmiotowo zwolniona od podatku VAT – to przepis zawarty w ust. 3 nie ma do niego 
zastosowania. Fakt przedstawienia przez Zleceniodawcę oświadczenia należy odnotować                    
w UMOWIE POTWIERDZENIU ZAMÓWIENIA lub w UMOWIE. 

 
 

§ 4 
 

1. Zleceniodawca zobowiązany jest do dostarczenia bądź udostępnienia przyrządów pomiarowych lub 
obiektów niebędących przyrządami pomiarowymi – nieuszkodzonych, kompletnych                                     
i przygotowanych do wykonania czynności metrologicznych. 

 

2. W przypadku przedstawienia przez Zleceniodawcę przyrządu pomiarowego lub obiektu 
niebędącego przyrządem pomiarowym – w stopniu uniemożliwiającym wykonanie umowy lub 
uniemożliwienia wykonania umowy w każdy inny sposób lub w przypadku, gdy podczas 
wykonywania umowy w siedzibie Urzędu okaże się, że jej realizacja nie jest możliwa ze względu 
na niewykonanie przez Zleceniodawcę obowiązku, wynikającego z ust. 1 – pobiera się opłatę                  
w wysokości 10 % ustalonego wynagrodzenia brutto (z VAT), lecz nie mniej niż 10 złotych oraz 
koszty, o których mowa w § 3 ust. 2, w przypadku wykonywania umowy poza siedzibą Urzędu.  

 

3. Za bezumowne przechowanie przyrządów pomiarowych Zleceniodawcy lub jego obiektów 
niebędących przyrządami pomiarowymi, po upływie terminu, wyznaczonego w pisemnym 
wezwaniu do ich odebrania – pobiera się karę umowną w wysokości 1 % ustalonego 
wynagrodzenia brutto (z VAT), za każdą rozpoczętą dobę bezumownego przechowania, lecz                  
nie mniej niż 10 złotych, za cały okres bezumownego przechowania. Zleceniobiorca wystawi 
Zleceniodawcy notę obciążeniową, określającą wysokość kary umownej. 

 

4. Jeżeli przeprowadzenie wzorcowania nie może się odbyć z przyczyn losowych  
i niezależnych zarówno od Zleceniodawcy jak i Zleceniobiorcy pobiera się koszty określone w § 3 
ust. 2 (o ile wystąpiły). 
 
 

§ 5 
 

1. Po zrealizowaniu UMOWY – POTWIERDZENIA ZAMÓWIENIA lub UMOWY, Naczelnik 
Wydziału OUM6, Naczelnik (6UM1 ÷ 6UM9) lub inny upoważniony pracownik Zleceniobiorcy 
sporządza fakturę i notę obciążeniową (jeżeli zachodzi taka potrzeba). 

 

2. Sporządzona faktura oraz nota obciążeniowa, wymieniona w ust. 1, przekazywana jest do Wydziału 
Finansowo – Księgowego (WK), celem sprawdzenia pod względem formalnym i rachunkowym, 
zgodnie z zasadami obowiązującymi w Urzędzie. 

 

3. Zleceniobiorca na pisemne życzenie Zleceniodawcy przesyła fakturę w formie elektronicznej,                
na wskazany przez niego adres e-mail.  

 

4. Wynagrodzenie i zwrot kosztów oraz należny podatek VAT podlegają uiszczeniu  
na podstawie wystawionej faktury, a kary umowne na podstawie wystawionej noty obciążeniowej – 
w formie gotówkowej poprzez dokonanie wpłaty bezpośrednio do  kasy  Urzędu  bądź  
bezgotówkowo   (przelewem) na konto Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku (OUM6), nie później 
niż 30 dni od daty  wystawienia faktury lub noty obciążeniowej. 

 

5. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do powstrzymania się z wydaniem Zleceniodawcy 
dokumentu potwierdzającego wykonanie umowy (ŚWIADECTWA WZORCOWANIA, 
SPRAWDZENIA, EKSPERTYZY, POMIARU) do czasu zapłaty przez Zleceniodawcę 
określonego w fakturze wynagrodzenia. 

 





 
 

 
 

 
 
 

Okr ęgowy Urząd Miar w Gdańsku 
(pełna nazwa i dane teleadresowe Wydziału / Obwodowego 

Urzędu Miar) 
 
 
 
 
 
 
 

NIP: 584-10-19-236                                    REGON: 000332653 

www.oum.gda.pl 

 

 

UMOWA – POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA Nr  … /   ...    /  … 

Zamawiający / Zleceniodawca::.................................................................................................... 

............................................................................................................................................. 

Dane do świadectwa– użytkownik  ................................................................................................ 

Dane do faktury …………………………………………………………………..................... 

* Znak zamówienia Klienta ... ………………..……………………… z dnia ………………… 

* Regon ……………………………………  **NIP/PESEL ……………………...…….. 

Osoba  odpowiedzialna  ze  strony  Klienta:.......................................................... tel.: ...................... 

Gdańsk,                 ....... - ....... - ……. r. 
 
Osoba odpowiedzialna  

………………………………………... 
(imię i nazwisko pracownika Laboratorium) 

Kontakt 

……………………………………… 
(podać  nr  tel. do osoby odpowiedzialnej) 

L p. Pełna identyfikacja obiektu badań, opis usługi oraz nazwa dokumentu, na zgodność z którym zostanie wykonana usługa 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Termin realizacji zamówienia: ……………..…… dni roboczych, licząc od daty wpływu do Urzędu podpisanej UMOWY – 
POTWIERDZENIA ZAMÓWIENIA i daty udostępnienia obiektu badania. 

Wynagrodzenie za ww. usługę wynosi ……………………………………… zł + koszty podróży służbowej, transportu** +  23  % VAT / zw. z VAT**  

Dokument potwierdzający wykonanie badania ……………………………………………………………………………………….. 

Dostawa przyrządu:  
                             □ firma wysyłkowa (dostarczenie do Urzędu)           
                             □ osobiście   
                             □ badanie u Klienta   

Odbiór przyrządu: 
□ firma wysyłkowa (odbiór z Urzędu)      
□ osobiście   

Odbiór świadectwa: 
□ firma wysyłkowa  
□ osobiście   

Potwierdzenie dokonania przeglądu zamówienia (data i parafa osoby odpowiedzialnej za dokonanie przeglądu):  
 
Badanie – oznacza wzorcowanie poza AP 086, sprawdzenie lub ekspertyzę przyrządu pomiarowego  
albo pomiar obiektu niebędącego przyrządem pomiarowym                                                                                                                   Str. 1 z 2 



*  wypełnić, jeżeli ma to zastosowanie       **  niepotrzebne skreślić      *** wybra ć właściwe  
 

Załącznik Nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 10/2017 Dyrektora Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku  
z dnia 25 września 2017 r. poza AP 086 

OGÓLNE WARUNKI ZAMÓWIENIA 
 

1.  Okręgowy Urząd Miar w Gdańsku / Obwodowy Urząd Miar w …***, zwany dalej Zleceniobiorcą, wykonuje przyjęte zamówienie, objęte 
UMOWĄ –  POTWIERDZENIEM ZAMÓWIENIA według obowiązujących w tym zakresie przepisów oraz zasad zawartych  
w ZARZĄDZENIU Nr 10/2017 Dyrektora Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku  z dnia 25 września 2017 r., które Zleceniodawca akceptuje                
i przyjmuje do stosowania w realizacji zamówienia, za wynagrodzeniem ustalonym w UMOWIE – POTWIERDZENIU ZAMÓWIENIA.  
 
2. W przypadku wykonania zamówienia poza siedzibą Zleceniobiorcy, Zleceniodawca pokrywa koszty podróży służbowej pracowników  
Zleceniobiorcy oraz koszty transportu związane z realizacją zamówienia. 
 
3. Za bezumowne przechowywanie u Zleceniobiorcy obiektów badania (udostępnionych przez Zleceniodawcę) po wyznaczonym terminie                 
ich odbioru, pobiera się karę umowną za każdą rozpoczętą dobę w wysokości 1% ustalonego wynagrodzenia brutto (z VAT), za każdą 
rozpoczętą dobę bezumownego przechowania lecz nie mniej niż 10 złotych za cały okres bezumownego przechowania. Kary umowne 
Zleceniodawca jest zobowiązany uiścić na podstawie wystawionej przez Zleceniobiorcę noty obciążeniowej, na konto bankowe wskazane                  
w pkt 12 lub bezpośrednio do kasy Urzędu, nie później niż 30 dni od daty wystawienia noty obciążeniowej. 
 
4. W przypadku przedstawienia przez Zleceniodawcę obiektu badania w stopniu uniemożliwiającym wykonanie usługi – Zleceniobiorca pobiera 
opłatę w wysokości 10% ustalonego wynagrodzenia brutto (z VAT), nie mniej niż 10 zł oraz koszty podróży służbowej i transportu  
(o ile wystąpiły). W przypadku odstąpienia od wykonania usługi sporządzana jest adnotacja na niniejszej  Umowie – Potwierdzeniu Zamówienia, 
którą Zleceniodawca zobowiązuje się poświadczyć własnoręcznym podpisem (o ile usługa wykonywana jest u Zleceniodawcy). 
 
5. W przypadku, gdy Zleceniodawca zalega z wpłatą wynagrodzenia za poprzednio wykonaną usługę - Zleceniobiorca nie zawiera umowy                 
ze Zleceniodawcą do czasu uregulowania zaległości lub wymaga od Zleceniodawcy uiszczenia należności z góry – przed wykonaniem usługi. 
 
6. Dokument potwierdzający wykonanie zamówienia (ŚWIADECTWO WZORCOWANIA, SPRAWDZENIA, EKSPERTYZY, POMIARU) 
wydawany jest po uiszczeniu przez Zleceniodawcę wynagrodzenia za wykonanie zamówienia. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo                       
do powstrzymania się z wydaniem Zleceniodawcy dokumentu potwierdzającego wykonanie umowy (ŚWIADECTWA WZORCOWANIA, 
SPRAWDZENIA, EKSPERTYZY, POMIARU) do czasu zapłaty przez Zleceniodawcę określonego w fakturze wynagrodzenia. 
 
7. Odbiór przyrządu pomiarowego / obiektu niebędącego przyrządem pomiarowym po badaniu, za pośrednictwem firmy wysyłkowej / Kuriera 
wymaga uzgodnienia ze Zleceniobiorcą.  Zleceniodawca zobowiązany jest do zamówienia Kuriera i pokrycia kosztów przesyłki. Z chwilą 
wydania obiektu badania Zleceniodawcy, osobie przez Niego upoważnionej lub wskazanemu przez Niego przewoźnikowi, ryzyko jego utraty, 
zniszczenia i tym podobnych zdarzeń przechodzi na Zleceniodawcę. Obiekt badania jest wysyłany na wniosek Zleceniodawcy tylko                      
w przypadku, gdy dostarczył on ten obiekt do urzędu w opakowaniu zwrotnym. 
 
8. Dokument potwierdzający wykonanie zamówienia, z zastrzeżeniem punktu 6, Zleceniodawca może odebrać osobiście, przez upoważnioną 
osobę lub –  po wcześniejszym uzgodnieniu – drogą pocztową.  
 
9. Zleceniodawcy przysługuje możliwość uczestnictwa przy badaniu zgłoszonych przyrządów (po wcześniejszym uzgodnieniu                                    
ze Zleceniobiorcą) oraz prawo do złożenia skargi. 
 
10. Dane osobowe Zleceniodawcy zawarte w UMOWIE – POTWIERDZENIU ZAMÓWIENIA przetwarzane są w celu realizacji zamówienia.  
Zleceniodawcy przysługuje prawo do ich aktualizacji bądź usunięcia  z bazy danych Urzędu. 
 
11.W sprawach nieuregulowanych w treści niniejszej UMOWY – POTWIERDZENIA ZAMÓWIENIA stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 
12. Wynagrodzenie za wykonaną usługę płatne jest na podstawie faktury (zaznaczyć właściwe):  

  □  w formie gotówkowej w kasie Urzędu 
  □ bezgotówkowo (przelewem) nie później niż  w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury, na konto Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku: 
  

NBP O/O Gdańsk      93 1010 1140 0141 0822 3100 0000 
 
13. Wyrażam zgodę na przekazanie faktury w wersji elektronicznej  
      (ze wszystkimi prawnymi skutkami doręczenia) na adres e-mail:  
 

                                   UMOWA – POTWIERDZENIA ZAMÓWIENIA    Nr   … / ... / …               Str. 2 z 2 

 
 
 
 

……………………………………………… 
(Pieczątka imienna i podpis osoby upoważnionej 

do potwierdzania zamówienia w urzędzie) 

 
 
 

 
……………………………………………… 

 (Czytelny podpis Zleceniodawcy) 

Miejsce na adnotację odnośnie dodatkowych uzgodnień ze Zlecenodawcą: 

 

 



 
 

 Załącznik Nr 2 do ZĄRZĄDZENIA Nr 10/2017  
                                                                                                                        Dyrektora Okręgowego Urzędu Miar 
               w Gdańsku z dnia 25 września 2017 roku 

 
 

 
 
 

PEŁNOMOCNICTWO 
 
 

Na podstawie art. 96 kodeksu cywilnego, z dniem … (miesiąc słownie) … roku, udzielam                                        
Pani* Panu* : 
 

.......................................................................................... 
(imię i nazwisko) 

 
............................................................................................................................. , 

(pełna nazwa komórki organizacyjnej i jej symbol) 
 

 
legitymującej* legitymującego* się dowodem osobistym ..................................................................................   
                                                                                                                          (seria i numer) 
 
 

pełnomocnictwa 
 
 

w rozumieniu art. 98 Kodeksu cywilnego - do zawierania umów cywilnoprawnych,  
na podstawie dobrowolnych wniosków zgłaszających, dotyczących czynności  
wykonywanych przez organy administracji miar, określonych w art. 25 pkt 2  

ustawy z dnia 11 maja 2001 roku – Prawo o miarach  
(Dz. U. z 2016 r. poz. 884, z późn. zm.). 

 
 
 
Czynności prawne dokonywane przez Panią* Pana* na podstawie powyższego umocowania, obejmują 
rozporządzanie prawem, którego wartość nie przekracza …… tysięcy złotych brutto (z VAT),                       
jak również czynność prawną, z której wynika zobowiązanie do świadczenia o wartości                                      
nie przekraczającej …… tysięcy złotych brutto (z VAT). 
 
 
Pełnomocnictwo nie obejmuje upoważnienia do udzielania dalszych pełnomocnictw w wyżej 
wymienionym zakresie. 
 
 
Pełnomocnictwo jest ważne do odwołania. 
 
 
     (pieczęć okrągła Dyrektora              (podpis i pieczątka imienna Dyrektora 

     Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku) 
                                                               Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku) 
 

 
       

 
 
* - zastosować odpowiedni wyraz 



 
Załącznik Nr 3 do ZARZĄDZENIA Nr 10/2017   
Dyrektora Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku 
z dnia 25 września 2017 roku 

 

 

Przykładowa UMOWA  

 

UMOWA Nr …  (kolejny numer - symbol kom. org. – rok) 

zawarta w dniu  ………………………………………………………………………………………………… 

pomiędzy: 1   …………………………………………………………………………………………………… 

reprezentowaną przez: ……………………………………………………......................................................... 

     ......................................................................................................................................... 

zwanym w treści umowy Zleceniodawcą,   

a Okręgowym Urzędem Miar w Gdańsku, z siedzibą przy ul. Polanki 124 C, 80-308 Gdańsk,   
reprezentowanym przez Dyrektora – mgr inż. Tomasza Michalika  

zwanym w treści umowy Zleceniobiorcą. 

 

§ 1 

Przedmiotem Umowy jest wykonanie 2…………………………………………………................................. 

§ 2 

1. Zleceniodawca na podstawie złożonego zlecenia powierza, a Zleceniobiorca przyjmuje                                       
do wykonania przedmiot Umowy, o którym mowa w § 1. Zamówienie na wykonanie Umowy obejmuje 3 
....................................................................................................................................................................... 

2. Zleceniodawca oświadcza, że przyjął do wiadomości, że do wykonania niniejszej umowy będą miały 
zastosowanie przepisy oraz zasady zawarte w Zarządzeniu Nr 10/2017 Dyrektora Okręgowego Urzędu 
Miar w Gdańsku z dnia 25 września 2017 r. w sprawie określenia wynagrodzenia, o którym mowa  
w art. 25 pkt 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2016 r. poz. 884,                                
z późn. zm.). 

§ 3 

1. Zleceniodawca zobowiązuje się dostarczyć / udostępnić **, w terminie do dnia …………………………. 
przyrządy pomiarowe i inne materiały na własny koszt i ryzyko do miejsca wykonania umowy, którym 
jest siedziba Zleceniobiorcy – chyba, że Strony ustalą inne miejsce wykonania umowy. 

2. Zleceniodawca zobowiązany jest do dostarczenia / udostępnienia ** przyrządów pomiarowych 
nieuszkodzonych, kompletnych i przygotowanych do sprawdzenia. 

3. Zleceniodawca zobowiązuje się dostarczyć oprogramowanie / oprzyrządowanie ** Zleceniobiorcy 
przyznaje się prawo do korzystania w celu wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa  
w § 1. 

§ 4 

1. Strony ustalają następujące terminy: 
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1) … dni roboczych na realizację części / całości ** Umowy, licząc od dnia dostarczenia / 
udostępnienia ** przez Zleceniodawcę właściwie przygotowanego i kompletnego przyrządu 
pomiarowego do miejsca wykonania Umowy/udostępnienia przygotowanego stanowiska 
pomiarowego. ** 

2) Każda część umowy będzie realizowana na podstawie odrębnego zlecenia Zleceniodawcy. 4 

2. Termin wykonania Umowy uważa się za zachowany, jeżeli Zleceniobiorca wystawi Zleceniodawcy 
dokument potwierdzający wykonanie Umowy, o którym mowa w § 1. 5 

§ 5 

Zleceniodawca zobowiązuje się do protokolarnego odebrania przyrządów pomiarowych w terminie 7 dni           
od wykonania Umowy; po tym terminie, w pisemnym wezwaniu do ich odebrania,  za bezumowne 
przechowanie tych przyrządów Zleceniobiorca pobiera karę umowną za każdą rozpoczętą dobę 
bezumownego przechowania w wysokości 1 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1, licząc                      
od 30 dnia  po wyznaczonym terminie wykonania Umowy, lecz nie mniej niż 10 złotych, za cały okres 
bezumownego przechowania. Zleceniobiorca wystawia Zleceniodawcy notę obciążeniową, określającą 
wysokość kary umownej. 

§ 6 

1. Za czynności będące przedmiotem Umowy Zleceniobiorca otrzymuje wynagrodzenie w wysokości: 

     ..................... zł, słownie: ………………………………………… złotych. 

2. Poza wynagrodzeniem, określonym w ust. 1, Zleceniodawca ponosi dodatkowo inne, uzasadnione, 
poniesione przez Zleceniobiorcę koszty w wysokości: ........................... zł, słownie: 
....................................................... złotych. Specyfikację kosztów zawiera załącznik do umowy. 6 

3. W przypadku wykonywania czynności będących przedmiotem umowy poza siedzibą Urzędu  
wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 ulega zwiększeniu o: 

1) koszty podróży służbowej pracowników Zleceniobiorcy wg przepisów w sprawie zasad ustalania oraz 
wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowych,  

2) koszty transportu kontrolnych przyrządów pomiarowych, materiałów i przedmiotów służących  
do wykonywania usługi, do miejsca wykonywania usługi oraz transportu powrotnego,  
w wysokości ustalonej wg zasad określonych zarządzeniem Dyrektora Okręgowego Urzędu Miar  
w Gdańsku w tej sprawie,  

4. Wynagrodzenie, którym mowa w ust. 1, w przypadku wystawienia dodatkowego świadectwa,  
w tym w języku angielskim / duplikatu wydanego świadectwa / innego dokumentu, w tym w języku 
angielskim / duplikatu innego dokumentu **, związanego z przedmiotem, o którym mowa w § 1,  
ulega  zwiększeniu o ………. zł., słownie: …………………………. złotych. 

5. Do wynagrodzenia i kosztów, o których mowa w ust. 1 i 2, dolicza się podatek VAT. 

§ 7 

1. Wynagrodzenie wraz z kosztami brutto (z VAT), o których mowa w § 6, Zleceniodawca jest 
zobowiązany uiścić na podstawie wystawionej przez Zleceniobiorcę faktury – przed wydaniem  
mu dokumentu, potwierdzającego wykonanie Umowy 5  – na konto bankowe Zleceniobiorcy NBP  
O/O Gdańsk: 

93 1010 1140 0141 0822 3100 0000 

nie później niż 30 dni od dnia wystawienia faktury. ** 
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Wynagrodzenie wraz z kosztami brutto (z VAT), o których mowa w § 6, Zleceniodawca jest 
zobowiązany uiścić na podstawie wystawionej przez Zleceniobiorcę faktury – przed wydaniem mu 
dokumentu, potwierdzającego wykonanie Umowy5 –   bezpośrednio do kasy Zleceniobiorcy nie później 
niż 30 dni od dnia wystawienia faktury.** 

Wynagrodzenie wraz z kosztami brutto (z VAT), o których mowa w § 6, Zleceniodawca wnosi                            
na podstawie wystawionej przez Zleceniobiorcę faktury – z góry, w dniu podpisania niniejszej umowy –  
bezpośrednio do kasy Zleceniobiorcy.** 

2. Kary umowne, o których mowa w § 5 oraz w § 8 ust. 1 i 2, Zleceniodawca jest zobowiązany uiścić                 
na podstawie wystawionej przez Zleceniobiorcę noty obciążeniowej, na konto bankowe wskazane                     
w ust. 1 lub bezpośrednio do kasy Zleceniobiorcy, nie później niż 30 dni od dnia wystawienia noty. 

3. Zleceniobiorca za wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 wystawi i na pisemne życzenie 
Zleceniodawcy prześle fakturę w formie elektronicznej, na wskazany przez Zleceniodawcę adres e-mail. 4 

4. Opóźnienie w zapłacie należnego wynagrodzenia skutkować będzie naliczeniem:  

1) odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych,  
2) rekompensaty za koszty odzyskiwania należności,  
o których mowa w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 403, z późn. zm.) 

§ 8 

1. Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną za zwłokę w wykonaniu umowy w wysokości  
 ….. % wynagrodzenia wraz z kosztami brutto (z VAT), za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu 
Umowy, o którym mowa w § 1. 7 

2. Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy karę umowną za zwłokę w dostarczeniu przyrządu pomiarowego  
w wysokości  ….. % wynagrodzenia wraz z kosztami brutto (z VAT), za każdy dzień opóźnienia. 

Zleceniobiorca wystawia Zleceniodawcy notę obciążeniową, określającą wysokość kary umownej. 7 

3. W przypadku przedstawienia przez Zleceniodawcę przyrządu pomiarowego poza siedzibą Urzędu  
w stanie uniemożliwiającym wykonanie umowy lub uniemożliwienia wykonania umowy w każdy inny 
sposób lub w przypadku, gdy podczas wykonywania umowy w siedzibie Urzędu okaże się, że jej 
realizacja nie jest możliwa ze względu na niewykonanie przez Zleceniodawcę obowiązku, wynikającego  
z § 3 ust. 2 – pobiera się opłatę w wysokości 10 % ustalonego wynagrodzenia brutto  
(z VAT), lecz nie mniej niż 10 złotych oraz – w przypadku wykonywania umowy poza siedzibą Urzędu – 
koszty, o których mowa w § 6 ust. 3. 6 

 

§ 9 

W sprawach nieuregulowanych w treści niniejszej Umowy stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

§ 10 

Ewentualne spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu Umowy, Strony poddają rozstrzygnięciu                    
sądów powszechnych – właściwych dla Zleceniobiorcy. 

 

§ 11 

Zmiana niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 12 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
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§ 13 

Niniejsza Umowa zostaje zawarta na okres od dnia … do dnia … 

 

       Zleceniodawca               Zleceniobiorca 

 

 

 

1. ………………………...      ....................................... 

 (podpis i pieczątka imienna)       (podpis i pieczątka imienna) 

 

 

 

2.   ......................................   

 (podpis i pieczątka imienna) 

 

      (pieczątka „firmowa”)                (pieczątka Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku) 

 

 

 

 

* - wybrać właściwego Zleceniobiorcę. 

** - wybrać właściwą formę. 

____________________ 
1  Wymienić nazwę i siedzibę firmy, formę prawną prowadzonej działalności gospodarczej, miejsce i numer 
wpisu tej działalności. 
 
2  Wymienić szczegółowo – nazwę czynności wynikającej z art. 25 pkt 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – 
Prawo o miarach (Dz. U. z 2016 r. poz. 884, z późn. zm.) np. Przedmiotem umowy jest wykonanie 
wzorcowania poza zakresem akredytacji Zleceniobiorcy i wydanie ŚWIADECTWA WZORCOWANIA. 
 
3  Należy określić ilość przyrządów, asortyment oraz zakres czynności do wykonania. 
 
4 Jeżeli zachodzi taka potrzeba, w innym przypadku pominąć. 
 
5  ŚWIADECTWO WZORCOWANIA, SPRAWDZENIA, EKSPERTYZY, POMIARU. 
 
6  W razie braku tych kosztów, zapis pomija się. 
 
7 Strony są uprawnione do ustalenia w umowie inną niż podana przykładowo wysokość kar oraz mogą 
przewidzieć inne, niezbędne w określonej sytuacji postanowienia umowy, w szczególności zastrzec,  
że dostarczony przez Zleceniodawcę przyrząd pomiarowy, niezbędny do wykonania umowy nie był 
sprawdzany przed rozpoczęciem czynności będących przedmiotem umowy, czy też przewidzieć możliwość 
zawieszenia wykonania badań na czas dostarczenia przyrządu wolnego od wad – powodujących niemożność 
wykonania umowy. 



Załącznik Nr 4 do ZĄRZĄDZENIA Nr 10/2017 Dyrektora Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku z dnia 25 września 2017 roku 
 
 

Sprzedawca:     Okręgowy Urząd Miar w Gdańsku                                                                 miejscowość, dd - mm - rok 
80-308 Gdańsk, ul. Polanki 124 C 
NIP : 584 – 10 – 19 – 236       ORYGINAŁ / KOPIA 

 
Nabywca :  Nazwa nabywcy 
   Adres nabywcy                 

       NIP : nabywcy 
 

FAKTURA Nr :    …… / 6 XX / …. / rok 
 

Data sprzedaży usługi : … 
 

Usługę wykonano w Urzędzie / poza Urzędem. *) 
 

Zamówienie Klienta Nr … z dnia … 
 

Za czynności wykonane zgodnie z UMOWĄ / UMOWĄ – POTWIERDZENIEM ZAMÓWIENIA *) Nr … z dnia ... 
 

 

Słownie : … 

Należność płatna w kasie Urzędu, gotówką lub przelewem na konto Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku: 

93 1010 1140 0141 0822 3100 0000 
 

w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury – do dnia: dd - mm – rok 

 

 

 

                ………………………………………………. 
                            (czytelny podpis osoby upoważnionej    

                                                do wystawienia faktury) 

Uwaga: Opóźnienie w zapłacie należnego wynagrodzenia skutkować będzie naliczeniem odsetek ustawowych za opóźnienie                       
w transakcjach handlowych oraz rekompensaty w wysokości 40 euro, o których mowa w ustawie z dnia 8 marca 2013 r.                
o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 403, z późn. zm.) 
 

*) Wybrać właściwe. 

                         Nazwa usługi 
Jednostka 
   miary 

Ilość 

Cena  
jednostkowa 

netto  
zł 

Wartość 
sprzedaży 

netto 
zł 

Podatek VAT Wartość  
sprzedaży 

brutto 
zł 

 
% 

kwota  
zł 

     …   

        
        
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 RAZEM :  x   
        
        w tym :  

zw. 
 

… 
  

                                                                          DO ZAPŁATY  


