
REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU MEDYCZNEGO 

Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia, 

uchwalony w dniu 25. sierpnia 2015 r. 

 

§ 1 

Regulamin  Wypożyczalni Sprzętu Medycznego Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego 

Księcia, zwanego dalej „LHD”, ustala organizację Wypożyczalni Sprzętu Medycznego, zasady 

zawierania umów z osobami wypożyczającymi sprzęt medyczny, a także związane z tym prawa i 

obowiązki LHD i Wypożyczających.  

§ 2 

Sprzęt medyczny będący przedmiotem wypożyczenia jest własnością Lubelskiego Hospicjum dla 

Dzieci im. Małego Księcia . 

 

§ 3 

1. LHD oddaje sprzęt medyczny do używania  na podstawie umowy zawartej pomiędzy Lubelskim 

Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia a osobą wypożyczającą. 

 

2. Umowa, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, zawierana jest na piśmie 

na czas określony. W imieniu LHD umowę zawierają upoważnieni pracownicy. 

 

3. Zawarcie umowy i wydanie sprzętu medycznego odbywa się po uprzednim telefonicznym 

uzgodnieniu z upoważnionym pracownikiem warunków zawarcia umowy i terminu wydania 

sprzętu. Zawarcie umowy i wydanie sprzętu medycznego odbywa się w siedzibie Lubelskiego 

Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia. 

 

4. Pracownikami upoważnionymi do dokonywania w imieniu LHD wszelkich czynności 

określonych niniejszym Regulaminem, w tym do zawierania umów, są: 

 

a) Pani Iwona Berlińska tel. 695-741-718; 

 

b) Pani Małgorzata Pukar: tel. 605-096-103. 

 

§ 4 

1. LHD wypożycza sprzęt medyczny odpłatnie (opłata zawiera podatek VAT). Wypożyczający 

zobowiązani są do dokonania pierwszej wpłaty w dniu zawarcia umowy najmu sprzętu za dany 

miesiąc kalendarzowy. Kolejne wpłaty Wypożyczający dokonują do 10. dnia następnego miesiąca 

z góry: 

 

a) w kasie Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia od poniedziałku do piątku 

w godz. 8.00 do 16.00  

 

b) przelewem na konto bankowe: Bank Millennium SA nr 03 1160 2202 0000 0000 6017 6058. 

 

2. W dniu zawarcia umowy Wypożyczający zobowiązani są do wpłaty kaucji zwrotnej w wysokości 

wskazanej w umowie. 

 



§ 5 

 

Transport sprzętu medycznego odbywa się transportem własnym Wypożyczającego i na jego koszt. 

§ 6 

1. Wypożyczający zobowiązany jest do należytego użytkowania wypożyczonego sprzętu, 

w szczególności  poprzez użytkowanie zgodnie z jego przeznaczeniem i zgodnie z instrukcją 

obsługi. 

2. Wypożyczający zobowiązany jest do zwrotu wypożyczonego sprzętu medycznego w stanie 

niepogorszonym. 

3. W przypadku wadliwego użytkowania sprzętu medycznego, powodującego jego uszkodzenie 

z winy Wypożyczającego, koszty naprawy sprzętu medycznego ponosi Wypożyczający. Naprawa 

może być wykonana tylko przez specjalistyczny serwis, wskazany przez upoważnionego 

pracownika LHD. 

4.  Wypożyczający zobowiązany jest do zgłoszenia każdego przypadku awarii, uszkodzenia sprzętu 

medycznego (zawinionego lub niezawinionego przez Wypożyczającego) upoważnionemu 

pracownikowi LHD. 

5. LHD ma prawo dokonać kontroli sposobu użytkowanego wypożyczonego sprzętu. 

§ 7 

Przeszkolenia w zakresie obsługi i instalacji sprzętu medycznego dokonuje upoważniony pracownik 

LHD w dniu zawarcia umowy i wydania sprzętu. 

 

§ 8 

1. Dla każdego sprzętu medycznego znajdującego się w Wypożyczalni założona jest „Karta 

ewidencyjna sprzętu” z jego numerem inwentarzowym. 

 

2. Upoważniony pracownik LHD wypożyczający sprzęt medyczny wpisuje datę wypożyczenia 

i zwrotu sprzętu medycznego oraz składa podpis. 

 

§ 9 

Usuwanie lub niszczenie przez Wypożyczającego oznakowań i numerów inwentarzowych 

wypożyczonego sprzętu medycznego jest niedozwolone pod rygorem nie przyjęcia sprzętu 

medycznego przez LHD i konieczności zapłaty jego równowartości. 

§ 10 

Wypożyczający nie może oddawać, użyczać i podnajmować sprzętu osobom trzecim bez zgody 

LHD. 

§ 11 

1. Zwrot sprzętu medycznego następuje po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu zwrotu 

z upoważnionym pracownikiem LHD, w siedzibie Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego 

Księcia. 

 



2. Zwrot sprzętu następuje na podstawie protokołu odbioru, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do 

niniejszego Regulaminu. 

 

3. Wypożyczający zobowiązany jest zwrócić sprzęt medyczny czysty. W przypadku stwierdzenia 

przez upoważnionego pracownika LHD, że sprzęt jest brudny, zostanie pobrana opłata dodatkowa 

w kwocie 35,00 zł. 

 

4. Dezynfekcji sprzętu medycznego dokonuje LHD. 

 

5. LHD zwraca Wypożyczającemu kaucję w pełnej wysokości po sprawdzeniu sprzętu 

i stwierdzeniu braku uszkodzeń zwracanego sprzętu medycznego. W przypadku zwrócenia sprzętu 

medycznego uszkodzonego lub niekompletnego LHD zatrzymuje kaucję w części stosownej do 

uszkodzenia lub braku elementów sprzętu. 

 

6. W przypadku stwierdzenia, że uszkodzenia sprzętu medycznego są tak znaczne, że jego naprawa 

jest nieopłacalna LHD odmawia przyjęcia sprzętu medycznego.  Wypożyczający zobowiązuje się 

do zapłaty całej wartości wypożyczonego sprzętu medycznego, według cennika przedstawionego 

przez LHD. 

§ 12 

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 


