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UMOWA  

 

zawarta w dniu ……………… 2020 r. na okres………………  

 

pomiędzy: 

……………………………….. z siedzibą w ………………., adres: ul. ……………………….., 

00-000 ………………., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez …………………, 

reprezentowaną przez: 

……………………………….. – Dyrektora Hotelu, na podstawie upoważnienia, 

zwaną w dalszej części umowy „HOTELEM” 

a 

 ………………………………………………….., (PODMIOTEM LECZNICZYM) 

– ………………………………….., , adres: …, reprezentowanym przez: 

……………………………….. – na podstawie upoważnienia, 

zwanym w dalszej części umowy „SZPITALEM”; 

zwanymi w dalszej części umowy łącznie „Stronami” a osobno „Stroną”, o następującej treści: 

 

§ 1 

1. HOTEL oświadcza, że prowadzi hotel w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 

2019 r. poz. 238), usytuowany w ……………………. wraz z wyposażeniem, posiadający …… pokoi 

z węzłem sanitarnym, w tym: 

1) ….. jednoosobowych; 

2) ….. dwuosobowych; 

3) ….. więcej niż dwuosobowych. 

2. HOTEL zobowiązuje się w ramach przedmiotu prowadzonej działalności gospodarczej zapewnić 

osobom objętym opieką izolatorium, warunki określone w części III załącznika do rozporządzenia 

Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach 

(Dz. U. poz. 539), tj.: 

1) osobny pokój z wyposażeniem, w tym kompletem pościeli i ręczników dla każdej osoby 

przebywającej w pokoju, a także z węzłem sanitarnym wyposażonym w środki czystości; 

2) wymianę pościeli i ręczników w trakcie pobytu osoby izolowanej poprzez dostarczenie kompletu do 

wymiany pod drzwi pokoju - w razie konieczności; 

3) trzy posiłki dziennie dostarczane pod drzwi pokoju, z uwzględnieniem koniecznej diety osoby 

izolowanej; 

4) możliwość kontaktu bezpośredniego wyłącznie z personelem medycznym izolatorium i innymi 

osobami z obsługi izolatorium, wyposażonymi w odpowiednie środki ochrony osobistej; 

5) możliwość połączeń osób izolowanych z personelem medycznym izolatorium lub innymi osobami 

z obsługi izolatorium na odległość za pomocą systemów łączności (np. telefon, interkom); 

6) dezynfekcję pomieszczeń po pobycie osoby izolowanej w zakresie dostosowanym do wymagań 

technicznych w obiekcie, z zachowaniem jednej doby przerwy pomiędzy pobytami kolejnych osób 

izolowanych, za odpłatnością za tę dobę w wysokości, o której mowa w § 2 ust. 1., polegającą na: 

a) sprzątaniu pokoju i węzła sanitarnego wykorzystywanych przez osobę izolowaną, 

b) praniu ręczników, pościeli oraz kołdry i poduszki, 

c) dezynfekcji pokoju i węzła sanitarnego przy użyciu powszechnie dostępnych środków 

dezynfekujących, 

d) wietrzeniu pokoju. 
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3. HOTEL zapewnia także wszystkie usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania hotelu jako 

izolatorium, tj. w szczególności: ochronę budynku, obsługę konserwatorską, odbiór odpadów. 

4. HOTEL zapewnia personelowi SZPITALA całodobowy dostęp do pomieszczeń, w których 

zakwaterowane zostały osoby objęte opieką izolatorium. 

5. W sytuacji, gdy osobie przebywającej w izolatorium niezbędne jest dodatkowe wyposażenie pokoju, 

takie jak: czajnik elektryczny, kuchenka mikrofalowa, lodówka, HOTEL zapewnia to wyposażenie w 

miarę możliwości. 

6. SZPITAL zobowiązuje się do zapewnienia osobom objętym opieką izolatorium opieki medycznej 

w standardzie określonym w części IV załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 

2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach, adekwatnych do stanu zdrowia 

osoby izolowanej.  

7. Na pobyt w izolatorium prowadzonym w Hotelu, osoby, które mają zostać objęte opieką w tym 

izolatorium, o których mowa w części II załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 

marca 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach, kieruje SZPITAL. 

§ 2 

1. Strony ustalają, iż z tytułu świadczenia usług wynikających z niniejszej umowy SZPITAL zapłaci 

HOTELOWI wynagrodzenie w wysokości stawki … zł brutto (słownie: ….. złotych zero groszy 

brutto) za osobodzień pobytu każdej osoby umieszczonej w izolatorium. 

2. Wynagrodzenie płatne będzie z dołu, po zakończeniu każdego miesiąca obowiązywania umowy, na 

podstawie wystawionego przez HOTEL dokumentu obciążeniowego. 

3. Po zakończeniu każdego miesiąca obowiązywania niniejszej umowy, SZPITAL w terminie …. dni 

kalendarzowych przekaże HOTELOWI informację o liczbie osobodni, o których mowa w ust. 1 , w 

danym miesiącu. Na tej podstawie HOTEL w terminie ….. dni kalendarzowych przekaże do 

zaakceptowania SZPITALOWI rozliczenie wynagrodzenia za dany miesiąc. Po zaakceptowaniu 

przekazanego rozliczenia, HOTEL w terminie …. dni kalendarzowych wystawi SZPITALOWI 

dokument obciążeniowy płatny na rachunek bankowy w nim wskazany w terminie …… dni 

kalendarzowych. 

§ 3 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony, od dnia jej zawarcia, do dnia … r., z możliwością jej 

przedłużenia na kolejny okres, w uzgodnionym zakresie.  

2. SZPITAL może rozwiązać niniejszą umowę, w formie pisemnej, z zachowaniem 14-to dniowego 

okresu wypowiedzenia.  

3. HOTEL może rozwiązać niniejszą umowę, w formie pisemnej, z zachowaniem 30-to dniowego okresu 

wypowiedzenia.  

§ 4 

1. Strony wskazują następujące adresy dla korespondencji oraz wzajemnych doręczeń: 

 

a) HOTEL – adres, jak w komparycji,  

e-mail: … 

tel.: …   

 

b) SZPITAL – adres, jak w komparycji, 

e-mail: … 

tel.: …   

 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa 

powszechnie obowiązującego, w szczególności Kodeksu cywilnego. 

mailto:k.dominikowska@amwhotele.pl
mailto:k.dominikowska@amwhotele.pl
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3. Strony są zobowiązane do przetwarzania danych osobowych osób zakwaterowanych w izolatoriach 

i osób sprawujących opiekę i opiekę medyczną nad tymi osobami zgodnie z powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa. 

4. W sprawach spornych Strony ustalają właściwość miejscową sądu właściwego dla siedziby 

SZPITALA. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

HOTEL:       SZPITAL: 

 


