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UMOWA  NR ................................... 

o świadczeniu usług laboratoryjnych 

 

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

Wojewódzkim Inspektoratem Weterynarii w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 26A, 15-959 Białystok, 

reprezentowanym przez: 

Podlaskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii – ………………………………. 

zwanym w treści umowy Zleceniobiorcą,  

a ………………………………………………………………………………………………………  

 

reprezentowanym przez: 

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

zwanym w treści umowy Płatnikiem. 

§ 1 Przedmiot umowy 

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na rzecz płatnika badań laboratoryjnych 

……………………………………………………………………………………….................... 

zleconych przez …………………………………………………………….…………………… 

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wysłania wyników badań laboratoryjnych prób określonych 

w zleceniu, w dniu ich otrzymania, na adres email …………………………. zaś oryginału w 

następnym dniu roboczym na adres……………………………………………………………… 

3. Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać badanie próbek niezwłocznie po ich dostarczeniu 

zgodnie z obowiązującymi normami lub procedurami badawczymi stosowanymi w Zakładzie 

Higieny Weterynaryjnej w Białymstoku należącym do Zleceniobiorcy. 

4. Płatnik zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zleceniobiorcy wynagrodzenia za wykonane  

i doręczone Płatnikowi badania laboratoryjne, o których mowa w §1 ust. 1 i 2 powyżej, które 

zostanie ustalone w wysokości wynikającej z Cennika Usług obowiązującego  

u Zleceniobiorcy. Płatnik oświadcza, że zna treść Cennika Usług, który stanowi załącznik nr 1 

do umowy. 

5. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje, personel i 

urządzenia umożliwiające wykonanie umowy z zachowaniem staranności wymaganej dla 

profesjonalnego charakteru prowadzonej przez Zleceniobiorcę działalności. 

§ 2 Płatności 

1. Strony ustalają miesięczny okres rozliczeniowy, trwający od 1 do ostatniego dnia każdego 

miesiąca. 

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wystawienia faktur VAT za wykonane badania 

laboratoryjne w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca. Podstawą do wystawienia faktury 

będzie protokół z badań. 

3. Płatnik dokona zapłaty za wykonane badania laboratoryjne w drodze przelewu bankowego  

w terminie 14 dni od dnia wystawienia prawidłowej faktury VAT, pod warunkiem jej 

doręczenia. 

4. Za dzień dokonania zapłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek bankowy  

Zleceniobiorcy. 
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5. W razie opóźnienia w dokonaniu zapłaty Płatnik zobowiązuje się do zapłaty odsetek 

ustawowych za opóźnienie za każdy dzień opóźnienia - bez odrębnego wezwania, lecz po 

uprzednim poinformowaniu Płatnika o zaistnieniu naruszenia z 14 dniowym terminem na jego 

uregulowanie. 

6. Strony postanawiają o doręczaniu faktur/korekt/not na adres: …………………………………. 

 

§ 3 Obowiązywanie umowy 

1. Umowa została zawarta na okres ………………………………………………. 

2. Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem 14-dniowego okresu 

wypowiedzenia lub w każdym czasie na mocy porozumienia Stron. 

3. Sprawy sporne, jakie mogą wyniknąć na tle wykonania umowy, Strony będą starały się 

rozwiązać polubownie.  

4. W przypadku braku możliwości porozumienia co do sposobu rozstrzygnięcia sporu 

Zleceniobiorca może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, jeśli Płatnik pozostaje w 

zwłoce  w zapłacie wynagrodzenia za wykonane badania laboratoryjne, zastrzeżeniem §2 ust. 4 

powyżej.  

5. Oświadczenia Stron dotyczące rozwiązania umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

6. W przypadku, gdyby umowa była całkowicie lub częściowo nieskuteczna, nierealizowalna lub 

gdyby wymagała odpowiedniej interpretacji, wówczas w miejsce odnośnej regulacji stosuje się 

taką regulację, która jest najbliższa ekonomicznemu celowi, który Strony umowy chciały 

zrealizować. 

§ 4. Ochrona danych osobowych 

1. Zleceniobiorca oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych osób uprawnionych do 

zawarcia umowy w jego imieniu w rozumieniu RODO oraz, że w związku z zawarciem i 

realizacją umowy niezbędne jest przetwarzanie przez Płatnika udostępnionych mu przez 

Zleceniobiorcę ww. danych osobowych. 

2. Osoby uprawnione do zawarcia umowy w imieniu Zleceniobiorcy – każda z nich z osobna 

potwierdza, iż został wobec niej dokonany obowiązek informacyjny, o którym mowa w  art. 12 

ust. 1 oraz  art. 13 ust. 1 – 2 RODO, w tym została poinformowana, że: 

1) administratorem jej danych osobowych ze strony Płatnika jest …………………………….. 

2) jej dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, głównie w celu 

określenia osób uprawnionych do reprezentacji podmiotu. 

3. Szczegółowa treść klauzuli informacyjnej, stanowi załącznik do umowy/jest udostępniona przez 

Płatnika na stronie internetowej……………………….. W przypadku zmiany treści klauzuli 

informacyjnej lub zmiany celów przetwarzania danych osobowych Płatnik dokona aktualizacji 

informacji wskazanych w klauzuli. Zmiana treści klauzuli nie wymaga zmiany umowy. 

4. Strony oświadczają, że: 

1) udostępnione dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami RODO, w 

sposób i na warunkach opisanych w treści klauzuli informacyjnej, 

2) dysponują odpowiednimi środkami, w tym należytymi zabezpieczeniami umożliwiającymi 

przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami RODO. 
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§ 5. Postanowienia dodatkowe 

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy wszelkich informacji o danych 

osobowych oraz działalności gospodarczej, finansowej i technologicznej Płatnika, uzyskanych 

w celu zawarcia i realizacji umowy, zarówno w czasie jej trwania jak i po jej wygaśnięciu. 

2. W razie naruszenia przez którąkolwiek ze Stron obowiązku poufności Strona ta zapłaci na rzecz 

drugiej Strony odszkodowanie na zasadach ogólnych. 

3. Strony ustalają następujące dane kontaktowe w celu wykonania umowy oraz adresy do 

doręczeń i zobowiązują się poinformować drugą Stronę o ich każdorazowej zmianie: 

1) Zleceniobiorca: Pan/Pani …………………………..…….., adres: Wojewódzki Inspektorat 

Weterynarii w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 26A, 15-959 Białystok, nr tel.: 85 651 02 29 w. 

………….., e-mail: …………………………………... 

2) Płatnik: ……………………………………, adres: …………………………………………, 

nr tel.: ………………………………….. e-mail: …………………………………………….. 

4. Strony umowy zgodnie postanawiają, iż: 

1) żadnej z nich nie można postawić zarzutu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy, jeżeli uzasadniają to okoliczności wynikające z siły wyższej. W takich sytuacjach 

Strona dotknięta okolicznościami siły wyższej może uchylić się od realizacji swojego 

zobowiązania przez czas trwania ww. okoliczności, 

2) Strona dotknięta siłą wyższą zobowiązuje się do powiadomienia na piśmie o tej okoliczności 

drugiej Strony niezwłocznie po jej zaistnieniu. 

5. Przeniesienie wszelkich praw i obowiązków, w tym pieniężnych, wynikających z umowy, 

wymaga zgody Płatnika wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 

6. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz 

przepisy obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dotyczące przedmiotu umowy.  

7. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

8. Ewentualne spory mogące wynikać w trakcie realizacji umowy będą rozstrzygane przez sąd 

powszechny właściwy miejscowo dla powoda.  

9. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron.  

  

§ 6. Załączniki do umowy 

1. Wszelkie załączniki do umowy, a także jej późniejsze zmiany dokonane w drodze aneksów 

stanowią spójny dokument. W przypadku niezgodności załącznika i głównego tekstu umowy, 

przeważa treść głównego tekstu umowy. 

2. Załączniki do umowy stanowią: 

1) Cennik badań laboratoryjnych ZHW w Białymstoku 

2) KRS Płatnika 

3) Pełnomocnictwo.  
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