Uniwersytet Medyczny
im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu
DOP- 298/19
Zarządzenie Nr 100/19
Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
z dnia 22 listopada 2019 roku
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 54/19 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 20 sierpnia 2019 roku w sprawie ustalenia
Regulaminu świadczenia usług komercyjnych dla podmiotów zewnętrznych przez
Uczelniane Centrum Aparaturowe
Na podstawie § 28 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu zarządza się, co następuje:
§1
W Regulaminie świadczenia usług komercyjnych dla podmiotów zewnętrznych przez
Uczelniane Centrum Aparaturowe, stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 54/19 Rektora
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 20 sierpnia 2019
roku w sprawie ustalenia Regulaminu świadczenia usług komercyjnych dla podmiotów
zewnętrznych przez Uczelniane Centrum Aparaturowe, wprowadza się następującą zmianę:
załącznik nr 2 do Regulaminu – Umowa o wykonanie badań, otrzymuje brzmienie zgodne
z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
§2
Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Uczelnianego Centrum Aparaturowego.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Rektor
prof. dr hab. Andrzej Tykarski

Załącznik nr 2
UMOWA O WYKONANIE BADAŃ
zawarta w dniu .................................w Poznaniu
pomiędzy:
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
.........................................................zwanym dalej „Zlecającym” reprezentowanym
przez:.........................................................................................................................................................
a
Uniwersytetem Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
......................................................................................................................................................................................................
............................................................................................zwanym dalej „Przyjmującym zlecenie” reprezentowanym
przez:.........................................................................................................................................................
.......................................................
o treści:
§1
Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Przyjmującego zlecenie na rzecz Zlecającego następujących badań:
ilość
badań,
rodzaj
badań:.....................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
krótki
opis:............................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
.....................................................
nazwa aparatury:......................................................................................................................................
§2
1. Przyjmujący zlecenie zobowiązuje wykonać badanie i przekazać wyniki badań Zlecającemu w terminie do dnia
.................... w formie......................................................................................
2. Zlecający zobowiązuje się w terminie do dnia ……… zakupić i przekazać Przyjmującemu zlecenie wskazane przez
Przyjmującego zlecenie produkty zużywalne (odczynniki, zestawy analityczne, plastiki, gazy medyczne, ciekły azot,
paszę, ściółkę dla zwierząt itp.) i/lub zwierzęta, niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji zleconych
badań/analiz.
3. Terminowe przekazanie składników wskazanych w ust. 2 warunkuje terminowe wykonanie zlecenia przez
Przyjmującego zlecenie.
4. Odbioru wyników badań Zlecający dokona w terminie.............dni od daty zawiadomienia przez Przyjmującego
zlecenie o przygotowaniu badań do odbioru.

1.

2.

1.

2.
3.
4.
5.

§3
Zlecającemu przysługuje prawo do zapoznawania się z przebiegiem realizacji badań i uzyskiwanymi wynikami.
W
tym
celu
Zlecający
wyznaczy
swojego
przedstawiciela
w
osobie:.....................................................................................................................................
Do kontaktów ze Zleceniodawcą oraz do udzielania wszelkich informacji o stanie realizacji badań Przyjmujący
zlecenie swej strony upoważnia:..........................................................
§4
Za wykonanie przedmiotu umowy Zlecający zapłaci Przyjmującemu zlecenie wynagrodzenie w wysokości
wynikającej z zapisów znajdujących się w Zeszycie badań w danym okresie rozliczeniowym na podstawie faktury
wystawionej w terminie do 10.dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym zakończono wykonywanie badań
na rzecz Zlecającego.
Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze, w terminie 14 dni od dnia
wystawienia faktury VAT.
Podstawą wystawiania przez Przyjmującego zlecenie faktury VAT za wykonanie przedmiotu umowy będzie wykaz
wykonanych dla Zlecającego badań, podpisany przez Kierownika Uczelnianego Centrum Aparaturowego.
W przypadku nieterminowych płatności Przyjmujący zlecenie zastrzega sobie prawo do obciążenia Zlecającego
odsetkami ustawowymi.
W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy lub przerwania pracy, Zlecający wypłaci Przyjmującemu
zlecenie wynagrodzenie za dotychczas wykonane badania oraz pokryje wszystkie poniesione z tego tytułu koszty.

§5
Przyjmujący zlecenie nie może w trakcie trwania niniejszej umowy powierzyć w całości, ani w części wykonania
badań innym podmiotom bez pisemnej zgody Zlecającego.
§6
Przyjmujący zlecenie zobowiązuje się nie ujawniać i nie udostępniać wyników badań o których mowa w § 1.
§7
1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.
2.

Umowa wygasa wskutek wykonania przez strony zobowiązań.

3.

W czasie trwania umowy każda ze Stron może ją wypowiedzieć z zachowaniem ........ okresu wypowiedzenia.

4.

Obie strony mogą za porozumieniem rozwiązać umowę w każdym czasie.

1.

§8
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.

Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji postanowień niniejszej umowy rozstrzygane będą przez
Sąd właściwy dla Przyjmującego zlecenie.

3.

W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

4.

Załączniki stanowią integralną część umowy.

5.

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
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