UMOWA
NA WYKONANIE BADAŃ BAKTERIOLOGICZNYCH I PARAZYTOLOGICZNYCH
NAWOZÓW/ŚRODKÓW POPRAWIAJĄCYCH WŁAŚCIWOŚCI GLEBY

Nr………………………………/ ZBSzZiP
(świadczenie jednokrotne)
zawarta w dniu ........................... w Lublinie pomiędzy:
(wypełnia IMW)

zawarta w Lublinie pomiędzy:
Instytutem Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie z siedzibą w Lublinie przy ul. Jaczewskiego 2,
20-090 Lublin, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w
Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000126672, NIP 712-010-37-81, REGON 000288521
reprezentowanym przez:
prof. nzw. dr hab. n. med. Lecha Panasiuka – Dyrektora Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w
Lublinie, zwanym dalej w treści umowy Zleceniobiorcą,
a:

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

(nazwa/imię i nazwisko, adres)
KRS…………………………….………………………
REGON……….…………………………......................
NIP……………………………………………………..
reprezentowanym przez:
…………………………………………………………..…………………………………………………………
zwanym dalej w treści umowy Zleceniodawcą
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest jednokrotne świadczenie przez Zleceniobiorcę na rzecz Zleceniodawcy
odpłatnych badań laboratoryjnych wykonywanych przez Zakład Biologicznych Szkodliwości
Zdrowotnych i Parazytologii (zgodnie z wykazem świadczonych usług dostępnym na stronie internetowej
Zleceniobiorcy pod adresem www.imw.lublin.pl). Zleceniodawca zleca wykonanie badania, o którym mowa
wyżej, poprzez przesłanie do Zleceniobiorcy wypełnionego formularza zlecenia dostępnego na stronie
internetowej Zleceniobiorcy.
2. Zleceniodawca zleca wykonanie badania celem zastosowania i przeznaczenia badania oraz jego wyniku w
obszarze regulowanym prawnie.
§2
1. Do Zleceniodawcy należy zabezpieczenie i dostarczenie próbek do laboratorium zgodnie z obowiązującymi
przepisami, wraz z podaniem informacji o próbkobiorcy , rodzaju próbki, oraz dacie pobrania próbki, które to
informacje powinny znaleźć się w zleceniu.
2. Jeżeli próbki zebrane przez Zleceniodawcę we własnym zakresie i przekazane do badania nie spełniają
wymagań Zleceniobiorcy lub gdy dostarczone zlecenia nie są poprawnie wypełnione Zleceniobiorca może
odmówić wykonania badań lub wstrzymać ich wykonanie do momentu uzupełnienia dokumentacji lub
przesłania nowych próbek materiału.
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§3
Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania badań w możliwie najszybszym terminie od momentu otrzymania
próbki, nie dłuższym jednak niż 15 dni roboczych.
§4
1. Zleceniodawca zobowiązuje się zapłacić za otrzymane usługi w terminie do 14 dni od daty wystawienia
faktury na rachunek bankowy Zleceniobiorcy prowadzony przez Bank PEKAO S.A. o nr 66 1240 5497 1111
0010 3988 6955.
2. Faktury za wykonanie badań objętych niniejszą umową wystawiane będą Zleceniodawcy przez
Zleceniobiorcę zgodnie z obowiązującymi przepisami o podatku VAT.
3. Zleceniodawca upoważnia Zleceniobiorcę do wystawiania faktur bez podpisu.
§5
1. Zleceniobiorca nie udostępni wyników badań podmiotom nie będącym stroną niniejszej umowy bez zgody
Zleceniodawcy wyrażonej w formie pisemnej, chyba, że obowiązek ujawnienia wyników badań wynika z
przepisów ogólnie obowiązujących.
2. Po wykonaniu badań Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo pozostawienia materiału do celów naukowo badawczych oraz wykorzystania wyników badań do anonimowych opracowań naukowych, a Zleceniodawca
wyraża na to zgodę.
3. Zleceniodawca zobowiązuje się do niedokonywania żadnych zmian w otrzymanych wynikach, jak również
do ich powielania i wykorzystywania inaczej jak tylko w całości.
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§6
Jakiekolwiek zmiany lub uzupełnienia do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem
nieważności.
Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez jedną ze stron
istotnych jej postanowień.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
W przypadku powstania spraw spornych Strony będą dążyć do polubownego ich rozstrzygnięcia, a w
przypadku braku osiągnięcia porozumienia spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla
siedziby Zleceniobiorcy.

§7
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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