Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/19
Dyrektora WSSE w Łodzi
z dnia 14 lutego 2019 r.

UMOWA TERMINOWA NR ......................
Zawarta w dniu .................................. pomiędzy ............................................................... ...............................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
(nazwa i adres przedsiębiorcy)
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 Sanitarno-Epidemiologiczną w Łodzi, ul. Wodna 40, 90 – 046 Łódź, reprezentowaną przez:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Zwaną dalej „Zleceniobiorcą”.
§1
1.

Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania w okresie od ........................... do ...........................
badań/podłoży bakteriologicznych* ..........................................................................................................................................
.................................................................................................................................. ..................................................................
....................................................................................................................................................................................................
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.

Podstawą realizacji umowy będą zlecenia cząstkowe. Rodzaj i ilość próbek/podłoży bakteriologicznych*, zakres badań,
datę i miejsce pobrania próbek, czas dostarczenia próbek do badań/sposób detalizacji podłoży bakteriologicznych*, termin
wykonania zlecenia strony ustalą indywidualnie, dla każdej próbki/serii próbek/ serii podłoży bakteriologicznych*.
§2

1.

Należność z tytułu realizacji umowy ustalona będzie indywidualnie dla każdego zlecenia cząstkowego na podstawie
cennika obowiązującego u Zleceniobiorcy. Zleceniodawca oświadcza, że zapoznał się z cennikiem obowiązującym
w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi i akceptuje sposób rozliczenia.

2.

O każdej zmianie cennika obowiązującego w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi, w trakcie
realizacji niniejszej umowy, Zleceniobiorca zawiadomi Zleceniodawcę listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem
odbioru. Nowe ceny obowiązują od następnego dnia po upływie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia i nie
wymagają formy aneksu. Zleceniodawca poinformuje Zleceniobiorcę o braku zgody na nowe ceny listem poleconym, w
terminie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia. Brak zgody na nowy cennik powoduje rozwiązanie umowy bez
wypowiedzenia z upływem powyższego terminu. Indywidualne zamówienia przyjęte do realizacji przed zmianami
cennika będą realizowane wg dotychczasowych zasad.
§3

1.
2.
3.
4.

Rozliczenie z tytułu realizacji umowy następować będzie na podstawie faktur VAT, wystawionych po zakończeniu
realizacji każdego zlecenia cząstkowego.
Zleceniobiorca zobowiązuje się do wydania sprawozdań z badań/wydania przedmiotu zlecenia jakim są podłoża
bakteriologiczne,* po uprzednim uregulowaniu przez Zleceniodawcę należności za realizację zlecenia.
Należność płatna będzie w kasie Zleceniobiorcy lub na rachunek wskazany w fakturze VAT w terminie 21 dni od daty
wystawienia faktury.
Zleceniodawca upoważnia Zleceniobiorcę do wystawiania faktury VAT bez podpisu Zleceniodawcy.

2
§4
Z zastrzeżeniem treści § 2 ust. 2, strony przewidują możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy przez każdą ze stron za
uprzednim miesięcznym okresem wypowiedzenia lub za porozumieniem stron.
§5
Inne postanowienia (m.in. udział Zleceniodawcy w realizacji zlecenia, forma przekazania sprawozdań z badań, zastosowanie i
przeznaczenie badania oraz jego wyniku, itp.) .................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................... .....................................................................
§6
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.
§7

1. Zleceniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Zleceniobiorcę.
§8
Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy, z zastrzeżeniem treści § 2 ust. 2, wymagają formy aneksu pod rygorem nieważności.
§9
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 10
Ewentualne spory powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla
siedziby Zleceniobiorcy.
§ 11
Niniejsza umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Zleceniodawca:

* niepotrzebne skreślić

Zleceniobiorca:

