Umowa Nr……………………

Zawarta w dniu ...................................... w Wiśle pomiędzy:
Panią/Panem.............................................................................................,zamieszkałą/m
.............................................................................................................................,
dnia

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

w

urodzoną/m

........................................................,legitymującą/cym

siędowodem osobistym o serii ................ numer .........................................wydanym przez
...................................................................,

PESEL

........................................telefon

kontaktowy............................................., e-mail............................................................;
zwanym dalej ZLECENIODAWCĄ,
dotycząca

umieszczenia

w

…………………………………………………..,Pani/Pana

...............................................................................................,zamieszkałej/egow
........................................................................................................................,urodzonej/ego
......................................... w ................................................,legitymującej/ego się dowodem
osobistym

o

serii

..................,

numer

…....................................wydanym

przez

................................................................................,PESEL ........................................
zwanej dalej MIESZKAŃCEM;
a
………………………………………………………….

reprezentowanym

przez........................................................................
dalej zwanym ZLECENIOBIORCĄ.
§1
1. ZLECENIOBIORCA zobowiązuje się do zapewnienia:
a. pełnego utrzymania w okresie pobytu z zastrzeżeniem § 2 pkt 3 i 5, w pokoju … osobowym
b. podstawowej opieki medycznej sprawowanej przez lekarza rodzinnego i pielęgniarki
wstosunku do MIESZKAŃCA,
c. leczenia środkami farmaceutycznymi zleconymi przez lekarza,
d. zleconych przez lekarza zabiegów rehabilitacyjnych,

e. udziału w zajęciach terapeutycznych.
2. ZLECENIOBIORCA nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia będące następstwem
pobytu MIESZKAŃCA poza terenem ………………………..

(pobyt na przepustkach,

wizyty i pobyt w Zakładach OpiekiZdrowotnej itd.);
3. ZLECENIOBIORCA ma prawo do żądania odszkodowania za szkody wyrządzone przez
MIESZKAŃCA osobom trzecim;
4. Przyjęcie MIESZKAŃCA rozpoczyna się 14-dniowym okresem adaptacyjnym, w
czasiektórego umowa może zostać rozwiązana bez obowiązującego okresu wypowiedzenia,
jeżelipodane informacje o MIESZKAŃCU okażą się niepełne lub niezgodne z
rzeczywistością.
5.

W

14-dniowym

dorozwiązana

okresie

umowy

bez

adaptacyjnym
obowiązującego

MIESZKAŃCOWI
okresu

przysługuje

wypowiedzenia,

prawo

jeżeli

podane

przezZLECENIOBIORCĘ informacje o placówce okazały się niezgodne z rzeczywistością.
§2
1.

ZLECENIODAWCA

oświadcza,

że

Pani/Pan

…………………......................................................................podlega

ubezpieczeniu

społecznemu;
2. ZLECENIODAWCA ponosi dodatkowe koszty związane z:
- środkami farmaceutycznymi i pieluchami dla dorosłych
- dodatkowymi zabiegami i leczeniem specjalistycznym nie objętym refundacją
3.

ZLECENIODAWCA

wyraża

zgodę

na

przekwaterowanie

MIESZKAŃCA

(w

ramachplacówki) na zlecenie lekarza wynikające ze zmiany stanu zdrowia.
4. W przypadkach losowych ZLECENIODAWCA wskazuje jako OSOBĘ przejmującąopiekę
nad MIESZKAŃCEM, oraz zobowiązania wynikającej z niniejszej umowy:
Pani/Pan …...........................................................................................................................,
zamieszkała/ły …..................................................................................................................,
telefon …........................................, e-mail …................................................................ .
5. W razie zaistniałej konieczności, ZLECENIODAWCA upoważnia ZLECENIOBIORCĘ do
umieszczenia

MIESZKAŃCA

w

placówkach

szpitalnych,

a

w

razie

śmiercizawiadomienia Zakładu Pogrzebowego i/lub organów administracji państwowej.

jego

§3

1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony od dnia …......................................................./
określony od dnia …............................................... do dnia …...................................................,
2.

Umowa

na

czas

nieokreślony

może

być

rozwiązana

za

jednomiesięcznym

okresemwypowiedzenia;
3. Umowa na czas określony ulega rozwiązaniu z upływem jej terminu.
4. ZLECENIOBIORCA dopuszcza możliwość całkowitego lub częściowego zwrotu kosztów
pobytu, rozliczanych w cyklach 10-dniowych,
§4
1. Za świadczenie usług wynikających z niniejszej umowy, w okresie miesięcznym
ZLECENIOBIORCA

pobiera

opłatę

w

kwocie

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

PLN/słownie

............................................................................................................... złotych /płatną z góry,
w terminie do ...................... każdego miesiąca, przelewem bankowym na konto nr
…………………………………………………….
2. Opłata za świadczenie usług wynikających z umowy na czas określony krótszy niż 30 dni
wynosi

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

PLN/słownie

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

................................ złotych / za każdy dzieńpobytu (płatne z góry jednorazowo);
3.

W

przypadku

niedotrzymania

obowiązującego

terminu

płatności

ZLECENIOBIORCApowiadomi MIESZKAŃCA o wyznaczeniu nowego 7-dniowego
terminu jej uiszczenia i mamożliwość naliczania odsetek karnych, w wysokości maksymalnie
dopuszczonej przezprzepisy Kodeksu Cywilnego,
4. Przekroczenie tak wyznaczonego terminu płatności, daje prawo ZLECENIOBIORCY
dorozwiązania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym, z winy ZLECENIODAWCY
izobowiązuje ZLECENIODAWCĘ do natychmiastowego odbioru MIESZKAŃCA z
terenuplacówki w terminie 24 godzin.
5. Opłata za pobyt podlega waloryzacji jeden raz w roku o wskaźnik inflacji i
wymagaobustronnej zgody potwierdzonej aneksem.
§5

Za rzeczy wartościowe MIESZKAŃCA pozostawione w pokoju lub na terenie
………………………bez zabezpieczenia i niezłożone w depozycie ZLECENIOBIORCA nie
ponosiodpowiedzialności.

§6
W

sprawach

nie

uregulowanych

niniejszą

umową

mają

zastosowanie

przepisy

KodeksuCywilnego.
§7
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§8
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
stron.

...........................................
ZLECENIODAWCA ZLECENIOBIORCA

…….……………………

