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miejscowość

kod pocztowy

ulica

NIP

REGON

reprezentowany przez :..............................................zwany w dalszej części umowy Zleceniodawcą
2. PFO „Vetos-Farma" sp. z o. o. 58-260 Bielawa ul. Dzierżoniowska 21 tel. 074/833 43 34 fax 074/ 833 43 33 e-mail:
mikrobiologia@vetos-farma.com.pl zwany w dalszej części umowy Zleceniobiorcą.
1. Przedmiot umowy: Zleceniobiorca zobowiązuje się do obsługi w zakresie wykonywania badań mikrobiologicznych.
2. Obsługa obejmuje:
a) wykonywanie badań zgodnie z zamówieniem i obowiązującymi normami,
b) wydanie sprawozdania z badań Zleceniodawcy.
3. Warunki wykonania badań:
a) wydanie sprawozdania z badań do 5 dni roboczych od zakończenia badania,
b) Zleceniodawca dostarcza próbki w godzinach od 7.00 do 14.00 w dni robocze do laboratorium Zleceniobiorcy
w Bielawie przy ul. Pocztowej 6
4. Koszty:
a) zgodnie z obowiązującym u Zleceniobiorcy aktualnym cennikiem,
b) cennik jest do wglądu u Zleceniobiorcy pod numerem telefonu 074/83 37 485 do 8, adresem: 58-260
Bielawa ul. Dzierżoniowska 21 i ul. Pocztowa 6, lub elektronicznie mikrobiologia@vetos-farma.com.pl
c) termin płatności wynosi 14 dni od daty wystawienia faktury.
5. Dokumentacja:
a) Zleceniodawca każdorazowo dostarcza:
- zlecenie zgodne z obowiązującym u Zleceniobiorcy wzorem,
- prawidłowo pobrane próbki zgodnie z obowiązującymi normami,
- prawidłowo opakowane i oznaczone próbki.
b) Zleceniobiorca z wykonanego badania wyda Zleceniodawcy pisemne sprawozdanie z badania.
6. Zleceniodawca akceptuje fakt, że w przypadku pobierania przez siebie lub osoby trzecie materiału do badań, Zleceniobiorca
odpowiada tylko za wynik dostarczonego materiału, oraz że w przypadku nieprawidłowego pobrania próbek wyniki badań
mogą być nie reprezentatywne dla całej próby.
7. Zlecona praca wykonywana będzie zgodnie z normą ISO 17025, Systemem Zapewnienia Jakości laboratorium, normami
polskimi i międzynarodowymi oraz wymogami producentów sprzętu i w bezpośrednim porozumieniu ze Zleceniodawcą.
8. Zleceniobiorca jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkich danych, z którymi spotkał się podczas pracy nad
zleceniem Zleceniodawcy. Zleceniodawca ma prawo dokonać audit laboratorium mikrobiologicznego u zleceniobiorcy nie
częściej niż raz w roku po uprzednim uzgodnieniu terminu.
9. Zleceniodawca ma prawo do złożenia reklamacji/skargi w formie pisemnej, w terminie do 14 dni od daty otrzymania
sprawozdania z badania.
10. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy Kodeksu Cywilnego.
11. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron i wchodzi w życie z
dniem podpisania. Integralnymi załącznikami do umowy są: odpis z KRS lub kopia wpisu do rejestru działalności
gospodarczej, kopia NIP i REGON zleceniodawcy.
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