UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU STERYLIZACJI SPRZĘTU
MEDYCZNEGO
zawarta w Bielsku-Białej w dniu ……..r. pomiędzy:
………………………………..
NIP: ……………….., REGON …………………………..
zwaną w dalszej części umowy "Zleceniodawcą”
reprezentowaną przez :
………………………. - właściciel
a
„BIEL-MED” Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Szarej 5, 43-300 Bielsko-Biała,
NIP: 5471938501, REGON: 072696793, KRS: 0000003804
zwaną w dalszej części umowy “Zleceniobiorcą”
reprezentowaną przez:
Marek Wróbel – Prezesa Zarządu
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§1
Przedmiotem umowy jest wykonywanie przez Zleceniobiorcę na zlecenie
Zleceniodawcy usług sterylizacji
gazowej i parowej sprzętu medycznego
i materiałów.
Szczegółowy zakres usług sterylizacji stanowiących przedmiot niniejszej umowy wraz
z cenami określa załącznik nr 1 do niniejszej umowy – „CENNIK USŁUG
STERYLIZACJI”.
§2
Płatność za wykonane przez Zleceniobiorcę usługi stanowiące przedmiot niniejszej
umowy realizowana będzie przez Zleceniodawcę w okresach miesięcznych na
podstawie wystawionej przez Zleceniobiorcę faktury VAT z terminem płatności 14 dni,
obejmującej wszystkie usługi wykonane przez Zleceniobiorcę w danym miesiącu
kalendarzowym.
Płatność następować będzie przelewem na rachunek bankowy Zleceniobiorcy
wskazany na fakturze VAT.
W przypadku niedostarczenia materiałów do sterylizacji w danym miesiącu
Zleceniodawca zostanie obciążony opłatą za gotowość w wysokości 20,00 zł netto.
§3
Usługi stanowiące przedmiot niniejszej umowy wykonywane będą w siedzibie Zleceniobiorcy.
Dostarczenie i odbiór sprzętu do sterylizacji odbywa się na koszt Zleceniodawcy.
Sprzęt jednorazowego użytku nie podlega sterylizacji.
Zleceniobiorcy przysługuje prawo do odmowy przyjęcia sprzętu do sterylizacji wadliwie zapakietowanego (opakowanie sterylizacyjne zbyt ciasne lub zbyt obszerne).

5. Przyjmowanie i wydawanie sprzętu odbywa się w dniach od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:00 do 14:30 oraz po uzgodnieniu telefonicznym pod nr tel. 608-748730.
6. Odbioru wysterylizowanego sprzętu w sterylizacji parowej dokonuje się następnego
dnia po jego przyjęciu.
7. Zleceniobiorca nie posiada akredytacji ISO na Centralną Sterylizatornię.
8. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za:
a) przygotowanie sprzętu do sterylizacji;
b) warunki transportu sprzętu do sterylizacji;
c) warunki transportu materiałów wyjałowionych;
d) warunki przechowywania sprzętu po sterylizacji.
9. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zleceniobiorcy jest Michał Walaszek.
§4
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony począwszy od dnia …r.
2. Każda ze Stron może pisemnie rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem rozwiązującym na koniec miesiąca kalendarzowego. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§5
Żadna ze Stron nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na
osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony.
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§6
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
Wszelkie załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy.
Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy, rozstrzygane będą
przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zleceniobiorcy.
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym
dla każdej ze Stron.

Zleceniodawca
______________________

Zleceniobiorca
_____________________

Załącznik nr 1 do
umowy na świadczenie usług
z zakresu sterylizacji sprzętu medycznego
z dnia …r.

Cennik usług w zakresie sterylizacji narzędzi, bielizny, materiału opatrunkowego parą wodną
(134 st., 6 min, 2 atm)
Narzędzia umyte poddane dezynfekcji i zapakowane w opakowanie własne:


1 punkt = 3 zł netto









1-2 szt. narzędzi:
3-7 szt. narzędzi:
8-15 szt. narzędzi:
pakiety gazików małe (5-10 szt.):
pakiety gazików duże (10-30 szt.):
zestaw narzędzi mały (do 6 szt.):
zestaw narzędzi duży (pow. 6 szt.):

2 pkt
4 pkt
6 pkt
1 pkt
2 pkt
5 pkt
7 pkt

