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UMOWA 

 

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

 

Lubuskim Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o. z siedzibą w Świebodzinie,  

ul. Zamkowa 1, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, Wydziale VIII 

Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000590170, NIP 9271938119, 

REGON 000290630, której kapitał zakładowy wynosi 18 000 000,00 zł, reprezentowaną przez 

Prezesa Zarządu – Elżbietę Kozak 

zwaną dalej Zleceniodawcą 

 

a  ...........................................................................................................................................................  

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

zwanym dalej Zleceniobiorcą 

 

łącznie nazywanych Stronami, osobno zaś Stroną 

o następującej treści:  

 

§ 1.  

1. Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania usługę (zwaną dalej 

„Przedmiotem umowy”) transportu krwi i jej preparatów (zwanych dalej „Przesyłką”) na każde 

telefoniczne zgłoszenie Zleceniodawcy (dalej jako „Zgłoszenie”), na zasadach określonych 

w niniejszej umowie (dalej jako „Umowa”). 

2. Zgłoszenie potwierdzone zostanie wpisem do Rejestru zleceń podpisanym przez Zleceniodawcę 

i Zleceniobiorcę każdorazowo przed rozpoczęciem realizacji transportu. Wzór Rejestru zleceń 

stanowi zał. nr 1 do umowy. 

3. Zleceniobiorca oświadcza, iż posiada odpowiednie kwalifikacje uprawniające do prowadzenia 

pojazdów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wymogami NFZ oraz zapewnia 

obsadę pojazdu przez osoby posiadające takie same kwalifikacje. Wykaz osób realizujących 

Umowę stanowi załącznik nr 2 do Umowy. Zmiana osób, o których mowa w załączniku 

nr 2 wymaga uprzedniej, pisemnej zgody Zleceniodawcy.  

4. Zleceniobiorca deklaruje gotowość do realizacji Przedmiotu umowy w dni powszednie przez 

16 godz. na dobę od godz. 15:00 do godz. 7:00 dnia następnego oraz przez 24 h na dobę od godz. 

7:00 do godz. 7:00 dnia następnego w niedziele i święta.  

5. Zleceniobiorca oświadcza, iż dysponuje środkiem transportu spełniającym wszelkie obowiązujące 

przepisy prawa w zakresie transportu krwi i jej preparatów, w tym spełnia cechy techniczne 

i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane 

a także warunki, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie leczenia krwią 

w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne 

i całodobowe świadczenia zdrowotne, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia 

krwią i jej składnikami z dnia 11 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 5) (dalej jako 

„Rozporządzenie”).  

6. Zleceniobiorca oświadcza, iż środek transportu posiada aktualny pakiet OC, NW oraz konieczne 

badania techniczne. Kserokopia dowodu rejestracyjnego oraz polis OC i NW, a także kopia prawa 

jazdy Zleceniobiorcy i osób, o których mowa w załączniku nr 2, stanowią załącznik nr 3 do 

Umowy. Zleceniobiorca zobowiązany jest utrzymać ubezpieczenie OC i NW oraz wykonywać 
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konieczne badania techniczne pojazdu przez cały czas obowiązywania Umowy.  W przypadku 

wygaśnięcia ważności badań lub ubezpieczeń, Zleceniobiorca zobowiązuje się do przedłożenia 

Zleceniodawcy potwierdzenia wykonania rzeczonych badań, jak i przedłużenia polisy na dalszy 

okres, nie później niż w ciągu 7 dni licząc od dnia wygaśnięcia ważności badań lub 

któregokolwiek z ubezpieczeń. 

7. W celu realizacji Przedmiotu umowy Zleceniobiorca zobowiązuje się: 

a) do pozostawania w gotowości do realizacji Przedmiotu umowy przez cały czas jej trwania, 

stosownie do ust. 4 i do zapewnienia ciągłości jej realizacji,   

b) do zapewnienia na swój koszt odpowiedniego środka transportu zgodnie z ust. 5 i 6, 

a także pokrycia wszelkich kosztów związanych z eksploatacją pojazdu, w tym paliwa, 

kosztów niezbędnych przeglądów, napraw itp., 

c) po dokonaniu Zgłoszenia przez Zleceniodawcę zgodnie z ust. 1, do przybycia do siedziby 

Zleceniodawcy – portiernia LCO niezwłocznie – najpóźniej w ciągu 30 minut od 

Zgłoszenia (telefonicznego) i powiadomienia lekarza dyżurnego tel. 539 691 077 

o gotowości do wykonania usługi, 

d) po przybyciu do siedziby Zamawiającego, zgodnie z pkt c), pobrania od lekarza dyżurnego 

lub wyznaczonej przez niego pielęgniarki Zleceniodawcy potwierdzenia Zgłoszenia, 

zgodnie z ust. 2 oraz ZAMÓWIENIA ZBIORCZEGO NA KREW I JEJ SKŁADNIKI, 

a następnie do stawienia się bez zbędnej zwłoki w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i 

Krwiolecznictwa w Zielonej Górze, przy ul. Zyty 21, sporządzenia protokołu kontroli 

transportu, o którym mowa w §20 Rozporządzenia, odebrania Przesyłki i dostarczenia jej 

do siedziby Zleceniodawcy, z zastrzeżeniem pkt e), f), g) i h), 

e) do sprawdzenia przy odbiorze, o którym mowa w pkt d) zgodności etykiet z zamówieniem, 

daty ważności, szczelności pojemników (czy Przesyłka nie posiada widocznych uszkodzeń 

lub wycieków, a w razie ich występowania do nieprzyjęcia Przesyłki i skontaktowania się 

ze Zleceniodawcą, celem ustalenia dalszego postępowania), a także wyglądu krwi lub 

innych transportowanych składników, 

f) potwierdzenia przyjęcia Przesyłki zgodnie z §21 Rozporządzenia, 

g) po odebraniu Przesyłki, zgodnie z pkt e) i f), do niezwłocznego umieszczenia Przesyłki 

w pojemniku przekazanym Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę, 

h) do dostarczenia Przesyłki do siedziby Zleceniodawcy w możliwie najkrótszym czasie nie 

później jednak niż w ciągu 3 godzin od dnia złożenia przez Zleceniodawcę telefonicznego 

Zgłoszenia, zgodnie z ust. 1, 

8. Celem prawidłowej realizacji Przedmiotu umowy Zleceniobiorca podaje Zleceniodawcy numeru 

telefonu ……………….., pod który Zleceniodawca lub uprawniony jego przedstawiciel będzie 

dzwonił celem dokonania Zgłoszenia. W przypadku zmiany numeru telefonu Zleceniobiorca 

zobowiązany jest do podania nowego numeru Zleceniodawcy, nie później niż z chwilą 

dezaktywacji (wyłączenia/utraty/zmiany) dotychczasowego numeru telefonu. 

§ 2.  

1. Niezależnie od obowiązków, o których mowa w § 1 Umowy, Zleceniobiorca zobowiązuje się do 

bieżącego prowadzenia Rejestru zleceń, o którym mowa w § 1 ust. 2 umowy,  wykonywanych 

na rzecz Zleceniodawcy. Bieżące prowadzenie rejestru oznacza dokonywanie stosownych wpisów 

najpóźniej z chwilą zakończenia realizacji konkretnego Zgłoszenia. Za zakończenie realizacji 

konkretnego Zgłoszenia Strony uznają chwilę odebrania Przesyłki w siedzibie Zleceniodawcy 

przez lekarza dyżurnego lub wyznaczoną przez niego pielęgniarkę Zleceniodawcy, potwierdzone 

stosownym podpisem w Protokole kontroli temperatury krwi pełnej i składników krwi oraz 

w Rejestrze zleceń.   
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2. Prawidłowe wykonanie każdego Zgłoszenia potwierdza czytelnym podpisem w protokole, 

o którym mowa w ust.1 przedstawiciel Zleceniodawcy. 

3. Zleceniobiorca zobowiązuje się każdorazowo do odpowiedniego zabezpieczenia transportu,  

w tym także na wypadek awarii pojazdu, a w przypadku braku możliwości kontynuowania 

transportu zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zleceniodawcy i do 

poniesienia kosztów transportu zleconego innemu podmiotowi, w tym zleconego przez 

Zleceniodawcę, niezależnie od innych konsekwencji, o których mowa w Umowie. 

 

§ 3.  

1. Zleceniodawca zapewnia odpowiedni pojemnik do przechowywania Przesyłki podczas transportu. 

Przekazanie pojemnika nastąpi z chwilą zawarcia Umowy, na podstawie stosownego protokołu. 

W przypadku uszkodzenia pojemnika Zleceniobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego 

zgłoszenia tej okoliczności Zleceniodawcy i do pokrycia powstałej w związku z tym szkody.  

2. Na żądanie Zleceniodawcy, Zleceniobiorca zobowiązany jest do udostępnienia wszelkich danych 

i informacji dotyczących Przedmiotu umowy oraz zobowiązuje się do poddania kontroli przez 

Zleceniodawcę oraz Narodowy Fundusz Zdrowia w zakresie obejmującym Przedmiot umowy. 

3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do maksymalnego skracania czasu transportu poszczególnych 

Przesyłek. 

4. Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za transportowaną Przesyłkę.  

5. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonywania Przedmiotu umowy z zachowaniem należytej 

staranności, zgodnie z posiadaną wiedzą oraz z poszanowaniem praw pacjentów do zachowania 

tajemnicy informacji związanych z ich stanem zdrowia oraz udzielanymi świadczeniami 

zdrowotnymi, zgodnie z obowiązującymi standardami, przepisami ustawy o działalności leczniczej 

i powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, przy zachowaniu wymogów określonych przez 

Narodowy Fundusz Zdrowia. 

6. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w związku z realizacją 

Umowy, tak wobec Zleceniodawcy, jak i osób trzecich. Zleceniodawca odpowiada za działania lub 

zaniechania osób, przy pomocy których wykonywa Umowę jak za działania własne, niezależnie 

od braku winy w wyborze.  

7. Zleceniodawca uprawniony jest do żądania pokrycia szkody spowodowanej nałożeniem przez 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze, o którym mowa 

w §1 ust. 7 pkt d) Umowy kary pieniężnej, jeżeli nałożenie tych kar było wynikiem niewłaściwego 

wykonania przez Zleceniobiorcę zadań i obowiązków wynikających z Umowy. 

8. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada polisę ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej 

za szkody spowodowane w związku z wykonywaniem usług objętych Umową na sumę 

gwarantowaną w wysokości nie mniej niż 25 000 zł i zobowiązuje się do utrzymania jej przez cały 

okres trwania Umowy. Kopia polisy wraz z dowodem uiszczenia składki stanowi załącznik nr 4 do 

Umowy. W przypadku wygaśnięcia polisy w trakcie trwania Umowy Zleceniobiorca zobowiązany 

jest do przedłożenia Zleceniodawcy kopii nowej polisy wraz z dowodem uiszczenia składek, nie 

później niż z chwilą wygaśnięcia poprzedniej polisy.  

§ 4.  

1. Za prawidłowe wykonanie zlecenia określonego w § 1 Umowy Zleceniobiorca otrzyma 

zryczałtowane wynagrodzenie w wysokości …… zł (……………… złotych) za jednorazowy 

transport Przesyłki (jednorazowe wykonanie Zgłoszenia), niezależnie od dnia i pory wykonania 

Zgłoszenia. Cena nie podlega zmianie przez cały czas trwania Umowy i obejmuje wszelkie koszty 
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związane z kompleksową realizacją Umowy, w szczególności koszty ubezpieczeń, paliwa, napraw 

pojazdu, podatki, opłaty i inne.  

2. Łączne wynagrodzenie Zleceniobiorcy nie może przekroczyć w okresie obowiązywania Umowy  

kwoty netto: 125 000,00 zł.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania Umowy w pełnym zakresie finansowym, 

o którym mowa w ust. 2, co nie wymaga podania przez Zleceniodawcę przyczyny, jak też nie 

powoduje powstania po stronie Zleceniobiorcy roszczenia o zapłatę jakiejkolwiek kwoty, w tym 

wynagrodzenia, odszkodowania, kar umownych i innych.  

4. Zleceniodawca będzie wypłacał Zleceniobiorcy wynagrodzenie za prawidłowo wykonane 

Zgłoszenia na podstawie miesięcznych rachunków (faktur) wystawionych przez Zleceniobiorcę 

w oparciu o i po zatwierdzeniu przez Zleceniodawcę rejestru, o którym mowa w § 2 ust.1. 

5. Wypłata należności, o której mowa w ust. 1 następować będzie w terminie 15 dni od daty 

otrzymania prawidłowo wystawionego rachunku (faktury) wraz z zatwierdzonym przez 

Zleceniodawcę rejestrem usług, na wskazany przez Zleceniobiorcę rachunek bankowy. 

6. W razie zwłoki w uiszczeniu należności, o której mowa w ust. 6 Zleceniobiorcy przysługuje 

roszczenie o odsetki ustawowe.  

7. Za datę uiszczenia należności Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zleceniodawcy.  

8. Wynikające z Umowy prawa i obowiązki Zleceniobiorcy nie mogą być przenoszone na inne 

podmioty pod jakimkolwiek tytułem prawnym, chyba że Zleceniodawca wyrazi zgodę w formie 

pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności.  

§ 5.  

1. Umowę niniejszą Strony zawierają na okres od 01.06.2016 r. do dnia 31.05.2019 r. 

2. Umowa ulega rozwiązaniu w przypadku:  

a) upływu terminu, o którym mowa w ust.1,  

b) wyczerpania łącznego wynagrodzenia, o którym mowa w §4 ust. 3 Umowy - w zależności 

od tego, który z powyższych przypadków a) lub b) nastąpi wcześniej, 

c) z dniem zakończenia przez Zleceniodawcę udzielania świadczeń zdrowotnych, 

w szczególności z powodu likwidacji albo utraty finansowania ze środków publicznych 

pozostających w dyspozycji Narodowego Funduszu Zdrowia, 

d) w przypadku jej wypowiedzenia przez Zleceniodawcę z zachowaniem miesięcznego 

okresu wypowiedzenia. 

3. Zamawiający może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym bez zachowania okresu 

wypowiedzenia w przypadku, gdy: 

a) Zleceniobiorca lub którakolwiek z osób, o których mowa w §1 ust. 3 Umowy utraci 

uprawnienia niezbędne do wykonywania Przedmiotu umowy, chyba że zmiana osób, 

o których mowa w załączniku nr 2 nastąpi zgodnie z treścią Umowy, 

b) Wykonawca, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania, nie będzie wykonywał bądź 

będzie niewłaściwie wykonywał obowiązki wynikające z Umowy, 

c) jeżeli z uwagi na przyczyny finansowe lub organizacyjne Zleceniodawcy, dalsza realizacja 

Umowy nie leży w jego interesie.  

§ 6.  

1. Zleceniobiorca zapłaci Zamawiającemu karę umowną każdorazowo w przypadku: 

a) opóźnienia w przybyciu do Zleceniodawcy na skutek Zgłoszenia tj. naruszenia § 1 ust. 7 

pkt c) Umowy, w wysokości 5 % wartości umowy za jeden transport, za każde rozpoczęte 
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10 minut opóźnienia, nie mniej jednak niż 20 % wartości umowy za jeden transport, za 

każde rozpoczęte 30 minut opóźnienia,   

b) opóźnienia w realizacji konkretnego transportu tj. naruszenia §1 ust. 7 pkt h) Umowy, w 

wysokości 5 % wartości umowy za jeden transport, za każde rozpoczęte 10 minut 

opóźnienia, nie mniej jednak niż 25 % wartości umowy z jeden transport za każde 

rozpoczęte 30 minut opóźnienia,   

c) nienależytego wykonania bądź niewykonania któregokolwiek z obowiązków nałożonych 

Umową, z wyłączeniem pkt a) i b) powyżej, w wysokości 50 zł za każde naruszenie, , 

d) rozwiązania lub odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy w 

wysokości 1000 zł. 

2. Zastrzeżenie kar umownych nie pozbawia Zamawiającego możliwości dochodzenia 

odszkodowania na zasadach ogólnych, w przypadku gdy wysokość naliczonych kar umownych nie 

pokryje powstałej szkody. 

3. Zleceniobiorca wyraża zgodę na potrącenie nałożonych na niego kar umownych z przysługującego 

mu wynagrodzenia. 

 

§7 

1. Ewentualne zmiany i uzupełnienia postanowień Umowy, jak również oświadczenia składane 

pomiędzy Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z 

zastrzeżeniem dokonywania Zgłoszeń, stosownie do §1 ust. 1 Umowy. Strony nie mogą 

powoływać się na ustalenia pozaumowne. 

2. W kwestiach nieuregulowanych do Umowy stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa, 

w tym przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw.  

3. Spory związane z realizacją, rozwiązaniem i wypowiedzeniem niniejszej umowy Strony poddają 

pod rozstrzygnięcie sądowi miejsca siedziby Zleceniodawcy. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. 

 

 

 

 

Zleceniodawca       Zleceniobiorca 
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Załącznik nr 1 do umowy LCO- IV/1 – 111 /  /16 

 

REJESTR ZLECEŃ PRZYWOZU KRWI 

 

Lp. 
Data 

zlecenia 

Godz. 

zlecenia 

tel. 

Godz. 

zgłoszenia 

gotowości 

do 

transportu 

Godz. 

wydania 

pojemnika 

Nazwisko 

imię 

zlecającego 

Nazwisko 

imię kierowcy 

Podpis 

zlecającego 

podpis 

kierowcy 

Godz. 

dostarczenia 

podpis  

zlecającego 

       
 g. 

  

        g. 

  

        g. 

  

        g. 

  

        g. 
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Załącznik nr 2 do umowy LCO- IV/1 – 111 /  /16 

 

Lp. Nazwisko imię Nr prawa jazdy 
Data wydania 

prawa jazdy 

Nr rejestracyjny 

pojazdu 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

 


