
UMOWA  nr NK- /     /12
Usługi Hotelarskiej

zawarta w dniu ….... kwietnia 2012 r. 
pomiędzy: 
Hotel …....................................................................................................
NIP:  …..............................................
zarejestrowanym w Sądzie …............................................................................, KRS …...............
reprezentowanym przez:
…............................... - Dyrektora
zwanym dalej Hotelem z jednej strony,
a:
Wojewódzkim  Pogotowiem  Ratunkowym  Samodzielnym  Publicznym  Zakładem  Opieki 
Zdrowotnej  w  Lublinie,  20-043  Lublin,  ul.  Spadochroniarzy  8  zarejestrowanym  w  Sądzie 
Rejonowym Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy-  Krajowy 
Rejestr Sądowy pod nr KRS 0000005890, NIP: 712-241-34-74, REGON 431018621.
reprezentowanym przez:
lek. med. Zdzisława Kuleszę – Dyrektora
zwanym dalej Pogotowiem z drugiej strony.

§ 1
1. Hotel  oświadcza,  że  jest  właścicielem  budynku  położonego  przy:  …........................ 

w Lublinie, noszącego nazwę …...................................
2. Hotel zakwateruje uczestników V Otwartych Mistrzostw Ziemi Lubelskiej w Ratownictwie 

Medycznym, skierowanych przez Pogotowie..

§ 2
Hotel zobowiązuje się do zakwaterowania uczestników Mistrzostw w terminie od dnia 26 kwietnia 
2012 r. od godz. 8:00 do dnia 28 kwietnia 2012 r. do godz. 10:30, według wzajemnych ustaleń     w 
pokojach wymienionych w załączniku nr 1 do Umowy. Pokoje winny spełniać standardy stosownie 
do kategoryzacji hotelu.

§ 3
1. Za  wykonanie  usługi  Hotel  otrzyma  wynagrodzenie  w  wysokości  iloczynu  stawki 

osobonoclegu  danego  standardu  pokoju  za  dobę,  liczby  wykorzystanych  miejsc  oraz  dni 
pobytu według cennika wskazanego w załączniku nr 1 do umowy. 

2. Pogotowie  dokona  płatności  za  usługę,  na  podstawie  wystawionej  w  ciągu  7  dni  po 
wykonaniu  usługi  faktury  VAT  (za  zakwaterowanie  uczestników  Mistrzostw  w  Hotelu), 
przelewem, w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania.

3. Strony przyjmują za dzień zapłaty datę wpływu należności na konto Hotelu.
4. Za każdy dzień opóźnienia Pogotowie zapłaci Hotelowi ustawowe odsetki.

§ 4
Zmiana niniejszej umowy dla swojej ważności wymaga formy pisemnej w postaci aneksu.

§ 5
1. W  sprawach  nie  uregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  odnośne  przepisy 



Kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie spory wynikłe między umawiającymi się Stronami rozstrzyga właściwy rzeczowo 

sąd powszechny w Lublinie.

§ 6
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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