Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 8/19
Dyrektora WSSE w Łodzi
z dnia lutego 14 lutego 2019 r.

UMOWA - ZLECENIE
Zawarta w dniu .............................. pomiędzy ...................................................................... ...................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
(nazwa i adres przedsiębiorcy/osoby fizycznej)
reprezentowaną(ym) przez:
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
działającą (ym) na podstawie przedstawionego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej/wpisu do Krajowego
Rejestru Sądowego* Nr..................................., zwanym dalej „Zleceniodawcą”, a Wojewódzką Stacją SanitarnoEpidemiologiczną w Łodzi, ul. Wodna 40, 90-046 Łódź, reprezentowaną przez:
- …………………………………………………………………………………………………………………………....
zwaną dalej „Zleceniobiorcą”.
§1
1.

Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania badań/pomiarów*:
……………………………………………………………………………………………………...……………………
………………………………………………………………………………...…………………………………………
…………………………………………………………...................................................................................................
zgodnie z aktualną ofertą Zleceniobiorcy na rok ..........................dostępną w punkcie przyjmowania próbek Działu
Laboratoryjnego WSSE w Łodzi oraz zamieszczoną na stronie internetowej WSSE w Łodzi (www.pis.lodz.pl) /inną
metodą.*............................................................................................................................................................................

2.

Próbki do badań pobierze Zleceniodawca/Zleceniobiorca*.
Procedura pobrania próbek Zleceniodawcy*: ……………………………………………………..................................
Zleceniobiorca nie odpowiada za pobranie i transport próbek w przypadku, gdy czynności tych dokonuje
Zleceniodawca*.

3.

Miejsce pobrania próbek/wykonania pomiarów* ..........................................................................................................
............................................................................................................................................ ...............................................
W przypadku dostarczenia próbek przez Zleceniodawcę , na sprawozdaniu z badań zostanie
zamieszczony zapis : „ zgodnie z oświadczeniem/deklaracją Zleceniodawcy”*.

4.

Data dostarczenia/ pobrania próbek/wykonania pomiarów*...........................................................................................

5.

Termin realizacji zlecenia…………………………………………………………………………..................................

6.

Możliwość udziału Zleceniodawcy w realizacji zlecenia: przy pobieraniu próbek/wykonywaniu pomiarów/w trakcie
wykonywania badań*.

7.

Wyniki badań/pomiarów wykorzystane zostaną do oceny zgodności w obszarach regulowanych prawnie : tak/nie*

8.

Inne uzgodnienia (np. podwykonawstwo, badania uzupełniające, nieprzydatność wyników badań/pomiarów do
oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie) …………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………...
§2

1.
2.

Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do poinformowania właściwego organu kontroli
w przypadku stwierdzenia w trakcie badań zagrożenia dla życia, zdrowia lub środowiska.
Informacje dotyczące zlecenia, uzyskane w trakcie realizacji zlecenia posiadają klauzulę poufności.

2
§3
1

Zleceniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Zleceniobiorcę.
§4

1.
2.

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wydania sprawozdań z badań/pomiarów po uprzednim uregulowaniu przez
Zleceniodawcę należności za realizację zlecenia.
Forma przekazania (odbioru) sprawozdania z badań/pomiarów: osobiście/listownie/faksem/
e-mailem *.
§5

1.
2.
3.

Tytułem należności za wykonanie zlecenia, Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy kwotę brutto....................
(słownie: ......................................................................), ustaloną według cennika obowiązującego w Wojewód zkiej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi.
Zleceniodawca oświadcza, że zapoznał się z cennikiem obowiązującym w Wojewódzkiej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Łodzi i akceptuje sposób rozliczenia.
Należność płatna będzie na podstawie faktury VAT w kasie Zleceniobiorcy lub na rachunek wskazany w fakturze w
terminie 21 dni od daty wystawienia faktury.
§6

Zleceniodawca upoważnia Zleceniobiorcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zleceniodawcy.
§7
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§8
Ewentualne spory powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy, poddane zostaną pod rozstrzygnięcie Sądu,
właściwego dla Zleceniobiorcy.
§9
Umowę zawiera się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Zleceniodawca
* niepotrzebne usunąć

Zleceniobiorca

