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  UMOWA-ZLECENIE 

PSSE-EP-132/………………………/2020 

                 Zawarta w dniu …………………………………………………………………., pomiędzy 

imię i nazwisko…………………………………………………………………………………………, 

adressszamieszkania…………………………………………………………………….…………………………………. 

telefon………………………………………………………………………………………..………… 

PESEL (paszport dla obcokrajowca lub inny dokument tożsamości w przypadku braku numeru PESEL) .............................................., 

zwanym w dalszej części umowy Zleceniodawcą, a Powiatową Stacja Sanitarno-Epidemiologiczną w Sochaczewie,  ul. Traugutta 18,         

96-500 Sochaczew reprezentowaną przez DYREKTORA  -  BEATĘ FERGIŃSKĄ i GŁÓWNĄ KSIĘGOWĄ - BEATĘ ŁADĘ, zwane dalej 

Zleceniobiorcą. 

§ 1 

Zleceniobiorca zobowiązuje się, na zlecenie Zleceniodawcy, do pośredniczenia w wykonaniu badań  w kierunku nosicielstwa pałeczek 

Salmonella, Shigiella  w  następującym zakresie: wydanie pojemników do pobierania próbek kału oraz przekazanie instrukcji pobierania 

wymazu z kału do badania bakteriologicznego na nosicielstwo pałeczek Salmonella, Shigella od osób zdrowych, przyjęcie próbek kału, 

dostarczenie próbek kału do Laboratorium Mikrobiologiii Parazytologii Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Płocku, 

ul. Kolegialna 20, 09-402 Płock (PSSEw Płocku), odbiór sprawozdania z badań wykonanych w  PSSE w Płocku oraz wydanie sprawozdania 

z badań Zleceniodawcy.     

§ 2 

Zleceniobiorca za wykonanie usługi w zakresie określonym w  § 1, pobiera opłatę w wysokości  ustalonej  na mocy  Zarządzenia nr 2/2019  

z dnia 31.01.2019 r. Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sochaczewie w sprawie: ustalenia kosztów z tytułu 

sprzedaży usług zleconych. Ponadto opłata, za wykonanie badania „Wykrywanie Salmonella i Shigella u osób zdrowych w kale, wymazie 

z kału lub wymazie z odbytnicy (nosicielstwo – trzy próbki)/ metoda hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi i serologicznymi” 

(wykonane przez Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii PSSE  w Płocku), została określona w Umowie nr. LMP/52/2006 z dnia 

20 grudnia 2006 roku - Załącznik nr 1 do Aneksu z dnia 20.11.2018 r., nr LMP/9/2018 „Cennik diagnostycznych badań mikrobiologicznych 

wykonywanych  w laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Płocku” . 

§ 3 

Zleceniodawca jest zobowiązany uregulować należności za wykonanie usługi po zawarciu umowy  ze Zleceniobiorcą przed dostarczeniem 

prób, poprzez dokonanie określonych wpłat (przelewy) na konto Zleceniobiorcy, a także na rachunek PSSE w Płocku. Druki przelewów 

Zleceniodawca otrzymuje po podpisaniu umowy. 

Zleceniodawca wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez jego podpisu. 

§ 4 

Wyniki  badań zostaną wydane Zleceniodawcy po 9 dniach  od daty dostarczenia próbek  do badań. 

§ 5 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej. 

§ 6 

W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 

§ 7 

Spory mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez Sąd rzeczowo właściwy dla siedziby Zleceniobiorcy. 

§ 8 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
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Załącznik nr 1 do umowy - zlecenia - Instrukcja pobierania wymazu z kału do badania bakteriologicznego  na nosicielstwo pałeczek 
Salmonella i Shigella, od osób zdrowych. 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - VERTE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


