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Jastków 110,2i-002Jastków UMO\ry4
NrpTrz-rs,_lo++3sc.4308ee8e0 gmyiE:i"4o-lomuOpieki

zawarta w dniu . .4 h,.. /í.Q-. /.4.............. w Jastkowie pomigdzy:

1. COMFORT PLACE Dom Opieki i Rehabilitacji

, zwaÍtymdalej,,Domem Opieki",

a

2. P antilPanem . .Rn'Wbo....
....,í &.://.. "T P-.. {eE/e{ k a. r.L* /../.

PESEL tel. kontakro*v ....7.á&.83.5k9/..q..

znana/ y dalej,,Zleceniodawc4"
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1. Przedmiotem umowy jest Swiadczenie przez Dom Opieki calodobowej opieki - zgodnie z art.68

Ustawy z dtna 12 marca 2004 roku, o pomocy spolecmej (D2.U.2015.163j.t.) - narzecz Pani/Peno

zamie szkarej /go . ffieAI e lÁ:ílatt a. /. í/5..., K..:%*W* a.

urodzonej/ t" Lfu/í/.$.M* .XÈ/J/Á. PESEL

legitymuj 4cej/go sig dowodem osobistym/paszpe*em Á I A t f ry. lt.t-..........
wydanym p o"r,?tt rtfut\íp,Mh.Ah=&r.árít n..............., zwanejlymdalej Pensjonariuszem.

2. Z\eceniodawca oówiadcz4 2e jest opiekunemlkuratorem Pensjonariusza na podstawie:

......mrta

a jednoczeSnie

Imig, 4ryqsko, nr y'ow. oso.,Pl{.EL adtdgfl. kontaletow, stopiert pobewieísn(l

- . .. .&.a"u. b e......c,a *-. -... dt .kra..... ... ..... ....:.
Imig, nazwisko, nr dow. oso., PESEL adrcs, tel. kontaktowy, stopiefipolercwieástwa

zarieszfululv Nt

Imig, nazwisko, nr dow. oso., PESEL adres, tel. kontaktowy, stopiefr polcrcv'iertstua

Imig, nazwisko, nr dow. oso., PESEL adres, tel. kontaktowy, stopiert pokrewieistwa

4. Zlecenrodawca oówiadcz4 2e Pensjonariusz podlega/nffip-uhezpiec.zeniu spolecznemu.
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l. Dom Opieki zobowiq4uje sig do calodobowej opieki nad Pensjonariuszem, ówiadczonej zgodnie

z art. 68 Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku, o pomocy spolecznej (D2.U.2015.163j.t.), a w

szczególnoóci do:

l. zakwaterowania Pensjonariusza w pokoju jednoosobo dwuo sobowym{trzyosobowym;

2. zapewnienia calodobowej opieki pielggnacyjnej i higienicznef,

3. zapewnienia Pensjonariuszowi opieki medycznej - wymogiem jest przynalehenie przez

Pensjonariusza do wspólpracuj qcej z Domem Opieki poradni/lekarza, w innym wypadku

zapewniana jest doraZna pomoc lekarska.

4. codziennego wy2ywienia, na które sklada sig 5 posilków tj. Sniadanie, II óniadanie, obiad,

podwieczorek, kolacj a;

5. umo2Íiwienia korzystana z nieodplatnej rehabilitacji zgodnie z zalecenianri lekarskimi,

terapii zajgciowej oraz koordynacji leczenia farmakologicznego zgodnie z zaleceriani

lekarskimi;

6. stworzenia warunków do korzystania z praktyk religijnych, utrzymywania a takZe

rozwij ania kontaktów z r o dzin1.

2.Do obowipków Domu Opieki nie naleZ4 w szczególnoóci:

1. podejmowanie decyzji w zakresie leczenia szpitalnego oraz opieka nad Pensjonariuszem w

czasie pobytu w szpitalu;

2. odpowiedzialnoóó za pozostawione bez zabezpieczeria wartoSciowe przedmioty

Pensjonariusza, w tym pieni4dze;

3. odpowiedzialnoóó zazdarzenia stanowi4ce nastgpstwo pobytu Pensjonariuszapoza terenem

Domu Opieki;

4. zapewnienie Pensjonariuszowi pobytu w pokoju, do którego zostal zakwaterowany w chwili

przyjgcia;

s. zalatwienie formalnosc i zviqzarrych z pochówkiem Pensjonariu*G) rg}f,-"P*Hih

*"*53$'ËËt

s3
t;Niniejsza umowa zawiemrn jest na czas od /.6"/.A./*{.. a" 6.-.r1ffií1.

2. W okresie 7 dni od przyjgcia Pensjonariusza do Domu Opieki obowipuje okres aklimatyzacyjny,

w czasie którego strony mog4 odst4pió od umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia



okreSlonego \M $ 2 ust. 5 umowy ,w szczególnoSci gdy:

a) informacje podane o Pensjonariuszu okaiq siQ nieprawdziwe, a ten wymagalby

zindywidualizowanej i specj alistycznej pomocy;

b) Pensjonariusz okaze sig osob4 chor4 psychicznie, agesywnQ lub posiadaj4cq inne

zabtxzenía, co zagrahaloby innym Pensjonariuszom i personelowi;

c) Pensjonariusz nie bgdzie akceptowal porz4dku i zasad obowiqguj4cych w Domu Opieki.

3. W prz5rpadku okreslonym w $ 2 ust. 2 Dom Opieki pobiera oplatg w wysokoSci 1/30 oplaty

ustalonej w $ 4 ust. I umowy, zakazdy dzieípobytu Pensjonariusza.

4.Rozwryzanie umowy wymaga formy pisemnej i mo2e zostaó dokonane przezkaàdq ze stron, w

kazdym czasie.

5. Ronviq4anie umowy na czas nieokreSlony nastgpuje z zachowariem miesigcznego okresu

wypowiedzenia, liczone go od zakoíczerua miesi4ca z\oàenra wypowiedzenia.

6. Dom Opieki jest uprawniony do niezwlocznego rozuiqzania umowy bez zachowania terminu

"wlpowiedzenia, rv sytuacjt gdy Zleceníodawca zalega z platnoSciq za pobyt Pensjonariuszao za

okres dNtthszy ni2 jeden miesi4c, jak równiez gdy Pensjonariusz w sposób rahqcy narusza porz4dek

ustalony w Domu Opieki

7. Umowa naczas okreólony ulega rorwiqzamu z uplywem terminu na jaki zostalazawarta.

8. Pensjonariusz winien byó odebrany przezZleceniodawca w dniu zakoíczeria umowy do godziny

12:00, w innym wypadku naliczane bgd4 oplaty zgodnie z $ 2 ust. 3 umowy.

9. W przypadku ómierci Pensjonariusza umowa wygasa.

10. W przypadku wygaónigcia umowy przed uplywem polowy oplaconego okresu pobytu, Dom

Opieki zobowipuje sig do zwrotu kosztów proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu z

umowy.

ll. V/ sytuacji zerwariaumowy bez zachowania okresu wypowiedz enia, zpowodów nieleZ4cych

po stronie Domu Opieki, oplata za niewykorzystany okres pobytu nie podlega zwrotowi.
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1. Oplata za uslugi Swiadczone przez Dom

postanowieri niniejszej umowy, ynosi
zamiesi4c. c"ffi

/

slownie " sc. .. zl.Tpkazdy dffri pobytu, jest platna z

góry jednorazorwo, zacaNyokres i nie podreg u*ot*ffi 
9 ilir*mf;trSflek rn

4. W przypadku pobytu Pensjonariusza w szpitalu lub innej jego czaso*"i 
"lËUlóffif$ètstr 

Domu

Opieki uzgodniona oplata nie podlega zwrotowi.

5. Opiata mo2e byó dokonywana:

1. gotówk4 - osobie upowzrinionej do przyjmowania oplat w Domu Opieki;

2. przelewem bankowym - nr konta 49 1560 0013 2359 1126 9000 0002

6. Zleceniodawca poza oplatq wymienion4 w $ 4 ust I i 3, zobowiqTany jest do ponoszenia

dodatkowych kosztów wynikaj 4cych z:

l. opNatzaleki oraz Srodki medyczne np. pieluchomajtki, powyZej kwoty - 50 zl;

2. uslug dodatkowych np. zrobienie fotografii, uslug fryzjerskich, transportu Pensjonariusza;

3. oplatzanierefirndowane porady oruz badania lekarzy specjalistów;

4. szkód wyzqdzonych przez Pensjonariusza osobom trzecim lub Domowi Opieki do

wysokoíci rzeczywr{icie poniesionej szkody obejmuj4cej utracone korzySci.

7. W przypadku umowy zawartq na czas nieokreSlony Dom Opieki zastrzega sobie prawo zmiany

wysoko5ci oplaty, zawiadartiajqc Zlecemodawcg na piSmie z miesigcznym wyprzedzeniem. Brak

zgody na zmiang wysokoSci oplaty jest równoznaczne z odstqpieniern od umowy ptzez

Zleceniodawcg, która ulega rczvmqzaniu z koícem miesi4ca, po którym miala nast4pió zmiana

wysokoSci oplaty.
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l.Zniany w umowie wyriragaj4 fonny pisemnej.

2. V/ sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie, zastosowanie maj4 przepisy Kodeksu

Cywilnego.

3. Spory z t5rtulu niniejszej umowy bgdq rozstzygane ptzez sqd wlaóciwy miejscowo ze wzglgdu na

siedzibg Domu Opieki.

4. Umowg sporz4dzono w dwóch jednobrzniqcych egzemplanach, po jednym dla kazdej ze sEon.

podpis Pensjonariusza podpis
(nie wymagany dla wainoflci umowy)

h

Ir,


