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Załącznik nr 1

Nr sprawy 33/US/2017
Opis Przedmiotu Zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług hotelowych na rzecz pacjentów
Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu.
2. Wykonawca winien zagwarantować pacjentom kierowanym do hotelu bezpieczne warunki
pobytu z jednoczesnym zachowaniem pełnej dyskrecji i poufności.
3. Liczba miejsc noclegowych dostępnych przez cały okres realizacji umowy: 15
4. Odległość hotelu wskazanego przez Wykonawcę, a Opolskim Centrum Onkologii – wg
wskazań internetowej mapy maps.google.pl nie może przekraczać 3000 m
5. Pokoje hotelowe mogą być maksymalnie 4 osobowe, przeznaczone wyłącznie dla pacjentów
Opolskiego Centrum Onkologii – z łazienką wyposażoną w kabinę prysznicową i ubikację
w każdym pokoju.
6. Odrębne pokoje dla kobiet i mężczyzn.
7. Wejścia do budynku, w którym zlokalizowane będą miejsca noclegowe zajmowane przez
pacjentów, winny być zabezpieczone zamkiem otwieranym za pomocą klucza lub domofonu.
8. Wyklucza się możliwość korzystania z górnych poziomów łóżek piętrowych
9. Wykonawca zapewni:
a. Nieodpłatne sprzątanie pokoi hotelowych oraz pomieszczeń, z których pacjent
korzysta – w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu.
b. Nieograniczony i nieodpłatny dostęp do pomieszczenia kuchennego, wyposażonego
co najmniej w blat kuchenny, lodówkę i czajnik.
c. Możliwość indywidualnego wykupienia posiłków przez pacjentów (śniadań, obiadów
i kolacji), przy czym łączny koszt posiłków nie może przekraczać 25 zł. brutto
dziennie.
d. Komplet pościeli dla każdej osoby, przy czym pościel wymieniana będzie minimum
jeden raz w tygodniu i każdorazowo po zmianie osoby zajmującej dane łóżko.
TRANSPORT
10. W przypadku gdy hotel zlokalizowany jest w odległości przekraczającej 500 m od Opolskiego
Centrum Onkologii, Wykonawca zapewni transport pacjentów na trasie hotel – siedziba
zamawiającego, w obie strony.
11. Wykonawca zobowiązuje się do przywożenia pacjentów z hotelu do Opolskiego Centrum
Onkologii na czas. Pacjenci mogą być przewożeni w przedziale czasowym od godz. 9:00 do
godz. 17.00. Szczegółowy, tygodniowy grafik przewożenia pacjentów przekazywany będzie
każdorazowo w piątek do godziny 14:00 (pocztą elektroniczną lub faksem) na tydzień
następny.
12. Wykonawca świadczący usługę transportu zobowiązany jest dokonywać odbioru pacjentów po
zakończeniu leczenia z taką częstotliwością, aby pacjent oczekiwał na transport powrotny
maksymalnie do dwóch godzin.
13. W przypadku, gdy usługa obejmowała będzie transport – § 4 ust. 2 ogólnych warunków
umowy rozszerzony zostanie o zapis: „w szczególności, gdy Wykonawca wykonywał będzie
usługę transportową niezgodnie z zaakceptowanym przez Strony grafikiem i zasadami
określonymi w umowie.”
Opole, 10.08.2017r

