
U M O W A   NR -     NF
konwojowania wartości pieniężnych

zawarta  w Lublinie w dniu                         roku pomiędzy:

Wojewódzkim Pogotowiem  Ratunkowym Samodzielnym   Publicznym  Zakładem  Opieki 
Zdrowotnej  w   Lublinie,  20 -043  Lublin,  ul. Spadochroniarzy 8,  NIP:  712-241-34-74, 
REGON: 431018621  zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Lublin – Wschód w Lublinie z 
siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS 
0000005890, a  reprezentowanym  przez:

Zdzisława  Kuleszę    -  D y r e k t o r a
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, 

a

zwanym w dalszej części umowy "Wykonawcą" o następującej treści:

§  1

1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę transportu (konwoju)
wartości pieniężnych („wartości”) na   trasie: Stacja Paliw przy ul. Bursaki 17 w Lublinie do
wrzutni   RCG  Lublin  Aleja  Kraśnicka  35.  W  sytuacji   awarii  wrzutni  Wykonawca  wykona 
transport  do  ING Bank Śląski  S.A Oddział  w Lublinie  ulica   T.  Zana 39 bez  dodatkowego 
wynagrodzenia.
2. Ochronie podlegają tylko wartości znajdujące się pod pieczą  Wykonawcy, które zostały
przekazane  przez  upoważnionych  przedstawicieli  Zamawiającego  osobom  wskazanym  przez 
Wykonawcę w załączniku  nr 1 w sposób należyty tj. zgodnie z opisaną w niniejszej umowie 
procedurą  przez czas trwania transportu do chwili fizycznego ich wrzucenia do wyznaczonej w 
ust. 1 wrzutni.( zał. Nr 1 do umowy imienny wykaz osób Wykonawcy upoważnionych do odbioru 
wartości).
3. Ochrona oznacza obowiązek podejmowania przez osoby  Wykonawcy na całej trasie
transportu wszelkich dozwolonych prawem działań prowadzących do udaremnienia zaboru bądź 
uszkodzenia albo utraty transportowanych wartości, przyjętych pod pieczę Wykonawcy.
                                                                                     

§  2

1. Wykonawca zobowiązuje się, że wszelkie czynności związane z ochroną transportów  wartości 
wykonywać  będzie  z  zachowaniem  staranności  zawodowej,   wymaganej  przy  tego  rodzaju 
działalności.
2. Wykonawca zobowiązuje się, że nie powierzy wykonania niniejszej Umowy osobie trzeciej.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za osoby wymienione w załączniku nr 1, którym 
powierza wykonanie niniejszej umowy.

§  3

1.  Usługa  transportu  wartości  rozpoczyna  się  z  momentem  stwierdzonego  pisemnie,  na 
odpowiednim dokumencie Wykonawcy, pobrania przez osobę upoważnioną przez   Wykonawcę 
(zał. nr 1) wartości z ustalonego przez strony umowy miejsca do momentu wrzucenia wartości do 
wrzutni. Kopię dokumentu o którym mowa w zdaniu pierwszym otrzymuje osoba upoważniona 
przez Zamawiającego(wzór druku stanowi zał nr 2) .
2. Bezpieczne koperty zawierające wartości przeznaczone do transportu zostaną przygotowane
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przez  upoważnioną  osobę  Zamawiającego zgodnie  z  instrukcją  obsługi  wrzutni      (imienny 
wykaz osób Zamawiającego upoważnionych do wykonania niniejszej umowy stanowi załącznik nr 
3 do umowy). Koszt bezpiecznych kopert ponosi Zamawiający.
3. Zamawiający dopilnuje, pod rygorem wyłączenia z zakresu odpowiedzialności cywilnoprawnej 
Wykonawcy, aby w pojedynczej bezpiecznej kopercie nie było więcej niż 100 000, 00 zł.
4. Osobą stwierdzającą prawidłowość zapakowania bezpiecznych kopert, poza stwierdzeniem
wysokości wartości przekazanych do transportu, co jest obowiązkiem  Zamawiającego, jest
upoważniona osoba Wykonawcy.
5.  W  przypadku  gdy  wartości  nie  są  przygotowane  do  transportu  w  sposób  wykluczający 
możliwość  wyjęcia  wartości  bez  widocznego  uszkodzenia  i/lub  naruszenia  opakowania, 
upoważniona  osoba  Wykonawcy  odmówi  przyjęcia  wartości  do  transportu  do  czasu  aż  wada 
zostanie usunięta.
6.  Zamawiający  zobowiązuje  się  do  przekazania  Wykonawcy klucza  do  wrzutni   za 
pokwitowaniem.

 §  4

1.Transporty wartości pieniężnych będą wykonywane samochodami Wykonawcy    
spełniającymi wymogi aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących wymagań  technicznych 
dla urządzeń zabezpieczających wartości pieniężne.
2.  Wykaz  pojazdów  realizujących  czynności  transportu  wartości  z  numerami  rejestracyjnymi 
stanowi załącznik nr 4 do umowy.
 

§  5

Transport  wartości  odbywać  się  będzie  od  poniedziałku  do  piątku  w   godz   20:30  –  21:00 
natomiast w soboty w godz. 17:30-18:00.

§  6

1. Tytułem wynagrodzenia Zamawiający zobowiązuje się do zapłacenia Wykonawcy 
ryczałt  w wysokości                       plus  23 % VAT za każdy wykonany transport wartości 
pieniężnych. Transport odbywać się będzie od poniedziałku do  soboty  na trasie zgodnie  z § 1 
pkt. 1.
2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 będzie płatne przelewem w ciągu 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy, na konto
Wykonawcy w banku …................... nr …................................................................................... 
3. Za dzień dokonania płatności uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego 
odpowiednią kwotą.

§  7

1.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego  wykonania 
niniejszej umowy  w sytuacji gdy saldo rachunku bankowego Zamawiającego nie wykazuje wpłaty 
całości wartości pobranych do transportu przez Wykonawcę lub upoważnione przez niego osoby, 
chyba że Wykonawca i upoważnione przez niego osoby nie ponoszą winy.  
2. W sytuacji określonej w ust.1( in principio) Wykonawca w terminie 5 dni od zawiadomienia go 
o szkodzie naprawi ją poprzez zapłatę  na rzecz Zamawiającego kwoty odpowiadającej  różnicy 
między wartościami pobranymi od Zamawiającego do transportu a wartościami wrzuconymi do 
wrzutni według historii rachunku bankowego Zamawiającego.
3.  Transport  wartości  jest  ubezpieczony  na  koszt  Zamawiającego  do  maksymalnej  wartości 
odpowiedzialności (kradzież, rabunek) 200 000,00 PLN. Polisa transportowa, jej zakres i warunki 
stanowią podstawę dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. 
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4. W przypadku niepodjęcia wykonania usługi lub nienależytego wykonania usługi  Wykonawca 
zapłaci  karę  umowną  w  wysokości  100,00  zł  za  każdy  przypadek  niewykonania  usługi  lub 
nienależytego wykonania usługi
Uprawnienie to nie wyłącza dochodzenia przez Zamawiającego uzupełniających roszczeń
odszkodowawczych, na zasadach ogólnych prawa cywilnego, zastrzeżeniem postanowień ust. 1.

§  8

1.  Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas określony tj.  od dnia  ….  do dnia   …...
2.   Strony ustalają,  że mogą rozwiązać  umowę za miesięcznym okresem wypowiedzenia    na 
koniec miesiąca.

§  9

Wszelkie  ewentualne  spory  wynikające  z  tytułu  zawartej  umowy rozstrzygał  będzie  rzeczowo 
właściwy Sąd  dla miasta Lublina.

§  10

W   sprawach  nie  uregulowanych  niniejszą  Umową  mają  zastosowanie  przepisy  Kodeksu 
Cywilnego oraz przepisy ustawy o ochronie osób i mienia z przepisami wykonawczymi.

§  11

Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT, posiada
NIP   712 – 241 – 34  - 74  

§  12

Umowa niniejsza została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron.

WYKONAWCA                                                                 ZAMAWIAJĄCY
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