UMOWA ZLECENIA

zawarta w dniu ........................ pomiędzy:

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

z siedzibą w .................................................................................................................................
zwanym dalej Zleceniodawcą reprezentowanym przez:
.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................
a
„PGKiM” Sp. z o.o., ul.1 Maja 28/30 w Aleksandrowie Łódzkim, wpisaną do Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000048012, reprezentowaną przez:
Prezesa Zarządu: ……………………………………………………………………………,
zwaną w dalszej części „Zleceniobiorcą” o następującej treści:
§1

Zleceniobiorca zobowiązuje się na zlecenie Zleceniodawcy do wykonania:
Temat zlecenia:

.....................................................................................................................................................
Zakres badań:
.....................................................................................................................................................
Miejsce poboru / pomiaru prób / próby dostarczone; ilość prób:

………………………………………............................................................................................................
Zleceniobiorca wykona pobór prób / badania zgodnie z właściwymi polskimi normami,
procedurami badawczymi PGKiM Sp. z o.o., Laboratorium Wydziału Oczyszczalni Ścieków
w Rudzie Bugaj 21
Zleceniobiorca wykonuje badania wyłącznie metodami gwarantującymi wiarygodność
i obiektywność wyników zgodnie z załącznikiem nr 1 stanowiącym integralną część niniejszej
umowy.
Zleceniobiorca wykona zlecenie w okresie:

§2

………………………………………............................................................................................................
Termin poboru prób:
.....................................................................................................................................................
Poboru prób dokona:
.....................................................................................................................................................
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W przypadku poboru prób i dostarczenia ich do Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę –
Zleceniobiorca nie odpowiada za pobór prób.
§3

Do kierowania prac objętych niniejszą umową wyznacza:
 Zleceniodawca - ……………………… , tel. ………………………
 Zleceniobiorca - ……………………… , tel. ……………………….
§4

1. Za wykonanie badań Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy wynagrodzenie, na które
składają się koszt wykonania usługi określony w umowie, wynikający z aktualnego cennika
usług Laboratorium Wydziału Oczyszczalni Ścieków i czynności z nimi związane,
obowiązującego w Laboratorium WOŚ. Wartość prac ustala się na kwotę:
…………………………………….............................................................zł PLN. Słownie złotych PLN:
.................................................................................................................................................
2. Do wynagrodzenia ustalonego w ust.1 zostanie doliczony podatek VAT zgodnie
z obowiązującą stawką.
§5

1. Faktury za prace stanowiące przedmiot niniejszej Umowy płatne będą przelewem do:
Bank - BS Aleksandrów Łódzki 72 8780 0007 0000 0840 1000 0005
2. Zamawiający może oprotestować otrzymaną Fakturę w ciągu 3 dni od chwili jej
otrzymania.
3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić każdą otrzymaną, a nie oprotestowaną fakturę
w ciągu 14 dni od chwili jej otrzymania.
4. Zwłoka w zapłacie lub nieuzasadnione oprotestowanie może spowodować naliczanie
odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki.
§6

Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy
innej jednostce (podwykonawcy) bez zgody Zleceniodawcy.
§7

Skargi (reklamacje), tylko w formie pisemnej, dotyczące realizacji zlecenia, rozpatrywane
będą w terminie 14 dni od daty wysłania „Raportu z badań” przez Zleceniobiorcę.
Zachowanie prób kontrolnych dla celów skarg i reklamacji:
.....................................................................................................................................................
Zleceniobiorca gwarantuje
Zleceniodawcy.
Formularz 8-02-271 wyd. 4

poufność

§8

badań,

wyniki

przekazane

będą

wyłącznie

§9

Wyniki przedstawione będą w formie „Raportu z badań” ( 2 egzemplarze ) i dostarczone
pocztą lub przekazane upoważnionemu przedstawicielowi Zleceniodawcy (za
potwierdzeniem odbioru ).
§ 10

Zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.
§ 11

W sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
§ 12

Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy
rzeczowo dla siedziby Zleceniodawcy.
§ 13
Ochrona danych osobowych

1. Zgodnie z zapisem art. 6 ust.1 pkt b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 2016/679
zawarcie niniejszej umowy stanowi podstawę do przetwarzania danych osobowych strony
umowy w celu jej realizacji.
2. Zgodnie z art. 12 i art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 2016/679
informujemy, że:
a. Administratorem danych osobowych Zleceniodawcy jest „PGKiM” Sp. z o.o. z siedzibą
w Aleksandrowie Łódzkim, przy ul.1 Maja 28/30.
b. Inspektor Ochrony Danych administratora – kontakt –siedziba Spółki pok. 37, adres
email iod@pgkimal.pl, telefon nr 42 652-35-01 w. 71.
c. Dane osobowe Zleceniodawcy przetwarzane będą w celu realizacji umowy na
podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 2016/679.
d. Dane Zleceniodawcy będą przekazywane:
- organom uprawnionym do otrzymywania danych na podstawie przepisów prawa,
- operatorom pocztowym i kurierom,
- dostawcom systemów informatycznych i usług IT,
- firmom wykonującym usługi dla Spółki na podstawie umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych.
e. Dane osobowe Zleceniodawcy będą przetwarzane przez okres trwania umowy. Okres
przetwarzania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia
roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez „PGKiM”. Po tym okresie dane
będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w
tym przepisami o rachunkowości.
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f.

Zleceniodawca posiada prawo: dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania,
żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec ich
przetwarzania oraz prawo do żądania przeniesienia swoich danych.
g. Zleceniodawca ma prawo złożenia skargi na przetwarzanie jego danych osobowych
do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że
przetwarzanie narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego nr
2016/679.
h. Dane osobowe Zleceniodawcy nie będą podlegały zautomatyzowanemu
przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
i. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak dane te są niezbędne do
prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, wobec czego niepodanie ich może
skutkować brakiem zawarcia i wykonania umowy.
3. Wobec powyższego Zleceniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w
celu zawarcia i wykonania umowy.
§ 14

Umowę spisano w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.
Zleceniodawca

Zleceniobiorca

………………………………

………………………………
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