UMOWA Nr ___________
NA ŚWIADCZENIE USŁUG HOTELARSKICH
zawarta w dniu ________________2017r. pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem
Opieki Zdrowotnej, Opolskim Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego
w Opolu, ul. Katowicka 66A, 45-061 Opole, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr 0000001712, Regon 531420768, NIP 754-25-57-814, zwanym
dalej „Zamawiającym" w imieniu którego działa:
Dyrektor - Wojciech Redelbach
a ________________________________________________________________________
nr KRS ___________________, reprezentowanym przez :
______________________________________________
zwanym dalej „Wykonawcą”.
§1
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie
polegające na świadczeniu usług hotelarskich, o których mowa w art. 33b ustawy
z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych, na rzecz pacjentów Zamawiającego, oraz usług transportowych
(jeżeli dotyczy) w zakresie i na warunkach określonych w załączniku nr 1 do umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się udostępnić zamawiającemu 15 miejsc noclegowych
w ______________________________________________ przez cały okres realizacji
umowy.
3. Strony dopuszczają możliwość zakwaterowania większej niż opisana w punkcie 2
liczby pacjentów, którzy rozliczani będą odrębną fakturą.
4. Wykonawca oświadcza, że:
a) Dysponuje budynkiem, pokojami oraz infrastrukturą niezbędnymi do
profesjonalnego świadczenia usług będących przedmiotem niniejszej
umowy.
b) Posiada wszelkie niezbędne zezwolenia i zgody wymagane przepisami
prawa do świadczenia usług będących przedmiotem niniejszej umowy.
c) Pacjenci kierowani do hotelu/hostelu kwaterowani będą z podziałem na
płeć – osobno kobiety i mężczyźni.

1.
2.
3.
4.
5.

§2
Strony ustalają termin realizacji umowy na okres od dnia podpisania umowy do
_______________
Rezerwacje składane będą telefonicznie na nr telefonu :_______________________
Pacjenci kierowani będą w terminach ustalonych telefonicznie i kwaterowani na
podstawie skierowania, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do umowy
Pacjenci kwaterowani w hotelu/hostelu zobowiązani są przestrzegać regulaminu pobytu,
stanowiącego załącznik nr 3 do umowy.
W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się prowadzić imienną
ewidencję/księgę gości, która będzie podstawą do wystawienia faktury.

Strona 1 z 3

§3
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe za 15 łóżek w wysokości
brutto: ____________ zł (słownie_____________) / za jedną dobę hotelową - na
podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę na koniec miesiąca kalendarzowego”
2. W przypadku, gdy liczba pacjentów zakwaterowanych w hotelu/hostelu przekroczy
opłacaną ryczałtem liczbę 15 osób, cena brutto zakwaterowania każdej dodatkowej osoby
wynosi __________ zł słownie____________) za jedną dobę hotelową..
3. Pobyt w hotelu/hostelu pacjentów o których mowa w ust. 2 rozliczany będzie odrębną
fakturą wystawianą przez Wykonawcę na koniec miesiąca kalendarzowego.
4. Płatności będą realizowane po dostarczeniu przez Wykonawcę faktur, o których mowa
w punkcie 1 i 3, z załącznikami (kopia skierowania) zawierającymi:
 Imię i nazwisko pacjenta
 Nazwa poradni kierującej
 Termin pobytu
5. Płatności realizowane będą przelewem w ciągu 21 dni od daty dostarczenia
Zamawiającemu faktury VAT wraz z załącznikiem.
6. Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§4
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w każdym czasie, bez
wypowiedzenia w przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania postanowień
umownych przez Wykonawcę oraz w przypadku powzięcia uzasadnionych przesłanek
o postępowaniu Wykonawcy mogącym narazić Zamawiającego na straty.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000 zł w przypadku
odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy.
3. Odstąpienie, o którym mowa w ust. 2, wykonane będzie poprzez złożenie przez
Zamawiającego oświadczenia w formie pisemnej w terminie 14 dni licząc od dnia
wystąpienia okoliczności, o których mowa powyżej.
4. Zastrzeżone w niniejszej umowie kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia
odszkodowania w pełnej wysokości, na zasadach ogólnych.
§5
Zmiany umowy wymagają pisemnej formy w postaci aneksu podpisanego przez Strony pod
rygorem nieważności.
§6
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie znajdują przepisy kodeksu
cywilnego.
§7
Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z ważnych przyczyn, z zachowaniem
jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec ostatniego dnia miesiąca
oraz z zachowaniem formy pisemnej.
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§8
Umowa niniejsza zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze stron.
§9
Spory wynikłe z tytułu realizacji umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo
dla siedziby Zamawiającego.
§ 10
W celu sprawnego wykonania niniejszej umowy, dla bieżących kontaktów stron niniejszej
umowy wyznacza się następujące osoby:
Po stronie Zamawiającego:
Wiesława Kaczmarek
Kierownik Działu Statystyki Medycznej
Tel: 77 4416153
Klaudia Baldy
Sekretarka Medyczna Zakładu Radioterapii OCO
tel: 77 4416050
Po stronie Wykonawcy___________________________________ tel. ________________

Załączniki do umowy:
1.
2.
3.

opis przedmiotu umowy
wzór skierowania
regulamin pobytu

Zamawiający

Wykonawca
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