„PROFESJONALIZACJA USŁUG ASYSTENCKICH I OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB NIESAMODZIELNYCH – NOWE STANDARDY KSZTAŁCENIA I OPIEKI”
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (POWR. 02.08.00-00-0018/17-00)

UMOWA
dotycząca świadczenia usługi teleopieki w projekcie pt.:
„Profesjonalizacja usług asystenckich i opiekuńczych dla osób niesamodzielnych – nowe standardy
kształcenia i opieki”
współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach II Osi priorytetowej Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”,
Działanie 2.8 „Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym”, współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego (nr projektu POWR. 02.08.00-00-0018/17-00) zwanym dalej „Projektem”.
Projekt realizowany jest przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w partnerstwie z Uniwersytetem Kardynała
Stefana Wyszyńskiego i Stowarzyszeniem Niepełnosprawni dla Środowiska EKON.

zawarta w dniu ………………….……. pomiędzy:
Stowarzyszeniem Niepełnosprawni dla Środowiska EKON, z siedzibą w Warszawie 02-823, przy
ul. Mortkowicza 5, NIP: 5342246480, REGON: 015635511, zwanym dalej „Partnerem”, działającym
w imieniu własnym oraz na rzecz własną reprezentowanym przez:
Panią Martę Jabłońską – Przewodniczącą Zarządu
a
NMT Co Ltd Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Frezerów 3, 20-209 Lublin, NIP 7123300826, REGON
362583751, zwanym dalej „Wykonawcą”, działającym w imieniu własnym oraz na rzecz własną
reprezentowanym przez reprezentowaną przez:
Pana Krzysztofa Lipińskiego – Prezesa Zarządu,

a
Panią/Panem ………………………………………………..............

PESEL …………………………………………

(imię i nazwisko)

Zamieszkałą/ym w …..………………………………….….

ul. …………………………………………………………………....

(adres zamieszkania)

zwanym dalej „Uczestnikiem Projektu”
Partner, Wykonawca i Uczestnik Projektu w dalszej części Umowy będą zwani również łącznie
„Stronami”.
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§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest udostępnienie Uczestnikowi Projektu opaski ………………….... o numerze
tel. nr ……………………………….… zwanej dalej urządzeniem do teleopieki oraz świadczenie przez
Wykonawcę na rzecz Uczestnika Projektu usługi całodobowego monitoringu sygnałów alarmowych
od Uczestnika Projektu i przyzywania natychmiastowej pomocy w przypadku zagrożenia życia,
zdrowia, bezpieczeństwa w trybie 24/7/365 przy wykorzystaniu urządzenia do teleopieki, zwanej
dalej usługą teleopieki.
2. Szczegółowe dane Uczestnika Projektu niezbędne dla świadczenia usługi teleopieki zostały
wskazane w Karcie Informacyjnej, stanowiącej Załącznik nr 1 do umowy na warunkach określonych
w umowie i w Regulaminie świadczenia usługi teleopieki, stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy.
3. Koszty urządzeń do teleopieki oraz świadczenia usługi teleopieki, z których korzysta Uczestnik
Projektu pokrywane są przez Wykonawcę w ramach projektu „Profesjonalizacja usług asystenckich
i opiekuńczych dla osób niesamodzielnych – nowe standardy kształcenia i opieki”, zwanego dalej
Projektem.
4. Organizacja przez Wykonawcę do 3 wizyt lekarskich w miejscu zamieszkania Uczestnika Projektu
w ciągu 6 miesięcy realizacji usług.
§2
Zakres obowiązków Partnera
Partner zobowiązuje się do:
1. dostarczenia Uczestnikowi Projektu urządzenia do teleopieki wraz z instrukcją obsługi oraz
zasadami korzystania z nich;
2. instalację, konfigurację i podłączenie urządzenia do teleopieki do systemu teleopieki w miejscu
zamieszkania Uczestnika Projektu, przeprowadzenia testów łączności z centrum teleopieki;
3. przeszkolenia Uczestnika Projektu w zakresie obsługi urządzenia do teleopieki;
4. kontroli jakości świadczenia usługi teleopieki przez Wykonawcę,
5. zbierania informacji zwrotnej od Uczestnika Projektu na temat jego doświadczeń i opinii
związanych z korzystaniem z urządzeń do teleopieki i usługi teleopieki,
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6. informowaniu Wykonawcy o zmianie danych Uczestnika Projektu.
§3
Zakres obowiązków Wykonawcy
1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca świadczy na rzecz Uczestnika Projektu usługę
teleopieki w okresie od dnia ……..…………. do dnia ……………..
2. W ramach świadczenia usługi o której mowa w § 1 ust. 1 Wykonawca zobowiązuje się do:
a) usuwania ewentualnych awarii w ramach systemu teleopieki, w tym rozwiązywania
problemów technicznych związanych z obsługą urządzeń do teleopieki zgłaszanych przez oraz
w imieniu Uczestnika Projektu;
b) zapewnienia całodobowego dyżuru centrum teleopieki i jego gotowości do wykonania
ustalonej w ramach Projektu procedury po otrzymaniu sygnału za pośrednictwem „przycisku
alarmowego” urządzeń do teleopieki, wystąpienia zdarzenia zagrażającego zdrowiu lub życiu
lub zanotowaniu zdarzenia odbiegającego od standardowego (np. nagła zmiana parametrów
życiowych Uczestnika Projektu, upadek);
c) w przypadku wystąpienia zdarzenia zagrażającego zdrowiu lub życiu powiadomienia, jednej
z osób wskazanych do kontaktu według kolejności określonej w Karcie Informacyjnej
o wywołanym alarmie i zaistniałym problemie, a w razie konieczności wezwania karetki
Pogotowia Ratunkowego i/lub Policji i/lub Straży Pożarnej pod adres Uczestnika Projektu;
d) telefonicznego nadzoru przebiegu sytuacji od chwili uzyskania sygnału o uruchomieniu alarmu
do przybycia wezwanych osób/służb;
e) jeżeli Uczestnik Projektu wyrazi zgodę, centrum teleopieki udzieli wsparcia psychicznego
Uczestnikowi Projektu aż do przybycia w/w osób lub służb;
f) inicjowania minimum 1 raz w miesiącu kontaktu telefonicznego z Uczestnikiem Projektu
dotyczącego jego samopoczucia i kondycji psychofizycznej w terminie określonym w Karcie
Informacyjnej.
3. W ramach świadczenia usługi o której mowa w § 1 ust. 4 Wykonawca zobowiązuje się do:
a) każdorazowego ustalenia z Uczestnikiem Projektu daty i godziny wizyty lekarskiej zgodnie z
potrzebami Uczestnika Projektu. Liczba wizyt nie może przekroczyć 3 w ciągu całego okresu
trwania umowy.
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§4
Prawa i obowiązki Uczestnika Projektu
1. W celu prawidłowej realizacji usługi teleopieki Uczestnik Projektu zobowiązuje się do:
a) wypełnienia Karty Informacyjnej (Załącznik nr 1),
b) korzystania z urządzenia do teleopieki zgodnie z instrukcją obsługi,
c) regularnego ładowania baterii urządzenia do teleopieki1 zgodnie z poleceniami zawartymi w
instrukcji użytkownika,
d) przestrzegania postanowień Regulaminu świadczenia usługi teleopieki (Załącznik nr 2),
e) odbierania telefonu 1 raz w miesiącu od Wykonawcy dotyczącego jego samopoczucia i
kondycji psychofizycznej w terminie określonym w Karcie Informacyjnej, stanowiącej
Załącznik nr 1 do umowy,
f)

niezwłocznego poinformowania telefonicznie lub e-mailowo Biura Obsługi Wykonawcy o
awarii lub nieprawidłowym działaniu urządzeń do teleopieki zgodnie z zapisami § 4 ust. 3;

g) niezwłocznego informowania Gminnego specjalisty ds. wdrażania standardów,
Pani/Pana………………………………….. telefonicznie pod numerem …………..…. lub e-mailowo,
wysyłając e-maila na adres: ………………………….. o zmianie jakichkolwiek danych osobowych i
kontaktowych wpisanych w Karcie Informacyjnej, stanowiącej Załącznik 1 do umowy.
2. Uczestnik ma prawo do:
a) zgłaszania Partnerowi sugestii i uwag dotyczących świadczenia usługi teleopieki przez
Wykonawcę od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 -15.00 pod numerem telefonu 502220250
lub elektronicznie, wysyłając e-maila na adres: biuro@nmt24.pl
3. Skorzystania, nie więcej niż 3 razy w ciągu trwania umowy, z bezpłatnej wizyty domowej lekarza
zorganizowanej przez Wykonawcę.
4. Uczestnik Projektu oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem świadczenia usługi teleopieki
(Załącznik nr 2) i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do ich stosowania.

1

Jeśli dotyczy.
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§5
Warunki świadczenia usługi teleopieki
1. Aby usługa teleopieki mogła być świadczona przez Wykonawcę konieczne jest posiadanie zasięgu
sieci GSM w miejscu zamieszkania Uczestnika Projektu.
2. Partner i Wykonawca nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody materialne lub
niematerialne w sytuacji, w której do centrum teleopieki nie dotrze sygnał alarmowy.
3. W przypadku awarii lub nieprawidłowego działania urządzeń do teleopieki Uczestnik Projektu
zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o zaistniałej sytuacji Biuro Obsługi
Wykonawcy telefonicznie pod numerem: + 48 502 22 02 50 (w dni robocze w godzinach od 10.00
do 17.00) lub elektronicznie, wysyłając e-maila na adres: biuro@nmt24.pl.
4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w świadczonej usłudze, Wykonawca zobowiązuje się
do niezwłocznego jej usunięcia.
5. Wykonawca oświadcza, że urządzenia do teleopieki zostały ubezpieczone od wszystkich ryzyk na
czas trwania umowy.
6. Partner i Wykonawca nie odpowiadają za problemy w świadczeniu usługi teleopieki, które są
wynikiem:


działania siły wyższej;



awarii sieci GSM bądź energetycznej.

7. Wykonawca oświadcza, że nie jest firmą medyczną, ochroniarską, przeciwpożarową, itd.
Jej zadaniem jest skontaktowanie Uczestnika Projektu z odpowiednią osobą wskazaną w Karcie
Informacyjnej (Załącznik nr 1) lub instytucją (Pogotowie Ratunkowe, Policja, Straż Pożarna).
8. Partner i Wykonawca informują, że Wykonawca nie zatrudnia personelu medycznego,
ochroniarskiego, specjalistów ds. przeciwpożarowych i Uczestnik Projektu niniejszym zwalnia
Partnera i Wykonawca z wszelkiej odpowiedzialności za niedostarczenie, czy wadliwie wykonanie
usługi Uczestnikowi Projektu przez instytucje, o których mowa w § 3 ust. 9 umowy.
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9. Uczestnik Projektu oświadcza, że wyraża zgodę na siłowe wejście do lokalu w sytuacji, kiedy nie
będzie w stanie sam otworzyć drzwi służbom ratowniczym, ani też nikt z listy osób do kontaktu nie
dokona otwarcia drzwi w momencie pojawienia się służb ratowniczych.
10. Partner i Wykonawca nie ponoszą również odpowiedzialności za szkody związane z siłowym
wejściem służb ratunkowych, do mieszkania Uczestnika Projektu.
11. W przypadku nieuzasadnionego alarmu, odpowiedzialność wobec służb ratunkowych ponosi
Uczestnik Projektu.
12. Przypadkowe wzbudzenie alarmu przez Uczestnika Projektu o ile nie będzie to skutkowało
koniecznością zawiadomienia przez centrum teleopieki służb ratowniczych, nie będzie
powodowało obciążenia Uczestnika Projektu dodatkowymi kosztami za nieuzasadnione wszczęcie
przez niego alarmu.
§6
Czas obowiązywania umowy
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia podpisania umowy do …………...
2. Wykonawca rozpoczyna świadczenie usługi po podpisaniu umowy przez wszystkie strony oraz od
dnia dostarczenia Uczestnikowi Projektu urządzenia do teleopieki o których mowa § 1 ust. 1.

§7
Wypowiedzenie i wygaśnięcie umowy
1. Umowa może zostać wypowiedziana przez Uczestnika Projektu. Pisemną rezygnację wraz
z podaniem powodu rezygnacji oraz wszystkimi urządzeniami do teleopieki, wymienionymi
w § 1 ust. 1 w oryginalnym opakowaniu należy przesłać na koszt własny na adres Wykonwacy:
Warszawa, ul. Kolady 3, 02-691, lub Partnera: Warszawa 02-823, ul. Mortkowicza 5 lub przekazać
osobiście Gminnemu Specjaliście ds. Wdrażania Standardów.
2. Jeżeli urządzenia do teleopieki zostaną zwrócone z niekompletnym wyposażeniem Partnerowi
będzie przysługiwało prawo obciążenia Uczestnika Projektu kosztami urządzeń do teleopieki
w wysokości ceny zawartej w ofercie.

Strona 6 z 12

„PROFESJONALIZACJA USŁUG ASYSTENCKICH I OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB NIESAMODZIELNYCH – NOWE STANDARDY KSZTAŁCENIA I OPIEKI”
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (POWR. 02.08.00-00-0018/17-00)

3. Partner i Wykonawca mają prawo do wypowiedzenia umowy i zaprzestania realizacji usługi
teleopieki, gdy Uczestnik Projektu:
a) nadużywa połączeń w ramach usługi teleopieki w celu wywołania nieuzasadnionych
alarmów,
b) notorycznie uniemożliwia świadczenie usługi teleopieki (np. poprzez nienoszenie opaski, o
której mowa w § 1 ust. 1, nieodbieranie telefonu od Wykonawcy)
c) nie korzysta zgodnie z zaleceniami z urządzenia, o którym mowa § 1 ust.1,
d) rażąco narusza normy społeczne (w szczególności zakłóca realizację usługi teleopieki,
uniemożliwiając prawidłowe jej świadczenie).
4. Partner i Wykonawca zastrzegają sobie prawo do wypowiedzenia umowy i zaprzestania realizacji
usługi teleopieki w przypadku rozwiązania umowy o dofinansowanie Projektu lub w przypadku
rozwiązania umowy z Wykonawcą nr 4/2018 z dnia 18.07.2018. W obu przypadkach Partner
i Wykonawca nie ponoszą odpowiedzialności wobec Uczestnika Projektu.
5. Decyzję w zakresie wypowiedzenia umowy i zaprzestania realizacji usługi teleopieki podejmuje
Partner wspólnie z Wykonawcą.
6. Wypowiedzenie umowy i zaprzestanie realizacji usługi teleopieki wymaga powiadomienia przez
Partnera i przekazania Uczestnikowi Projektu decyzji w formie pisemnej lub elektronicznej.
7. Uczestnik Projektu ma 14 dni od dnia otrzymania decyzji o wypowiedzenia umowy i zaniechaniu
realizacji usługi teleopieki w formie pisemnej lub elektronicznej na zwrot na koszt własny
wszystkich urządzeń do teleopieki, wymienionych w § 1 ust. 1 w oryginalnym opakowaniu na
adres: j.w., chyba że rozwiązanie umowy nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Partnera lub
Wykonawcy. Wówczas sprzęt zostanie odebrany od Uczestnika Projektu przez przedstawiciela
Partnera lub Wykonawcy.
8. Umowa wygasa w przypadku:
a) rezygnacji Uczestnika Projektu z udziału w projekcie „Profesjonalizacja usług asystenckich i
opiekuńczych dla osób niesamodzielnych – nowe standardy kształcenia i opieki”
b) przeniesienia się Uczestnika Projektu do lokalu, gdzie nie ma możliwości technicznych
świadczenia usługi telekomunikacyjnej w systemie GSM,
c) zgonu Uczestnika Projektu.
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9. W przypadku wygaśnięcia umowy Uczestnik Projektu lub jego rodzina zobowiązani są do zwrotu
na koszt własny wszystkich urządzeń do teleopieki, wymienionych w § 1 ust. 1 w oryginalnym
opakowaniu na adres: j.w.., z zastrzeżeniem § 7 ust. 2 w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia przesłanek
wymienionych w § 6 ust.8.
§8
Przetwarzanie danych osobowych
1. Uczestnik Projektu, podpisując umowę, wyraża zgodę na przetwarzanie przez Partnera
i Wykonawcę danych osobowych podanych przy zawieraniu umowy oraz danych osobowych, które
podane zostaną przez Uczestnika Projektu w Karcie Informacyjnej, zgodnie z odpowiednimi
regulacjami umownymi w tym przedmiocie, w zakresie niezbędnym do realizacji usługi teleopieki.
2. Uczestnik Projektu. podpisując umowę, wyraża także zgodę na przetwarzanie przez Partnera
i Wykonawcę danych dotyczących jego stanu zdrowia, w tym w szczególności: wzrostu, wagi, grupy
krwi, przebytych chorób, aktualnych chorób, chorób przewlekłych, uczuleń na leki, leków, które
stale zażywa oraz miejsca, gdzie są przechowywane oraz innych danych dotyczących tej sfery życia
Uczestnika Projektu, które mogą mieć znaczenie z punktu widzenia Partnera i Wykonawca przy
wykonywaniu zawartej umowy.
3. Uczestnik Projektu oświadcza, że osoby wskazane do kontaktu w Karcie Informacyjnej, do umowy
o świadczenie usługi teleopieki zostaną przez niego poinformowane o tym, że:
a) ich dane osobowe będą przetwarzane przez Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla Środowiska
EKON”, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mortkowicza 5 (02-823 Warszawa), operatorem
danych osobowych będzie na podstawie upoważnienia NMT Co Ltd Sp. z o.o. z siedzibą w
Lublinie, ul. Frezerów 3, 20-209 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000577105;
b) ich dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu będą
przetwarzane w celu wykonania zawartej przez Uczestnika Projektu umowy,
c) Uczestnik Projektu jest źródłem danych podanych Partnerowi i Wykonawca przy zawarciu
umowy,
d) posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
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e) posiadają prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania
ich danych osobowych.
4. Uczestnik Projektu oświadcza, że został poinformowany o tym, że:
a)

administratorem jego danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju
regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa

b) operatorem danych osobowych będzie na podstawie upoważnienia NMT Co Ltd Sp. z o.o.
z siedzibą w Lublinie, ul. Frezerów 3, 20-209 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000577105,
c) dane osobowe Uczestnika Projektu przetwarzane będą w celu wykonania zawartej umowy,
d) odbiorcami danych Uczestnika Projektu będą podmioty współpracujące z administratorem
danych w celu wykonania zawartej umowy i wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez
te podmioty,
e) posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
5. Uczestnik Projektu oświadcza, że dane osobowe podał dobrowolnie w celu zapewnienia
wykonania umowy przez Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON” danych oraz
podmioty z nim współpracujące w wykonaniu zawartej umowy.
§9
Postanowienia końcowe
1. Wszystkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zmiana warunków określonych w Regulaminie świadczenia usługi teleopieki (Załącznik nr 2) może
być dokonana przez Partnera i Wykonawcę bez zgody Uczestnika Projektu, z tym zastrzeżeniem,
że Partner i Wykonawca mają obowiązek doręczyć Uczestnikowi Projektu na piśmie treści każdej
zaproponowanej zmiany warunków umowy.
3. W przypadku powstania jakiegokolwiek sporu na tle wykonania niniejszej umowy, Strony będą
starały się rozstrzygnąć go na drodze polubownej, a jeżeli nie będzie to możliwe, sądem właściwym
do rozstrzygnięcia każdego sporu będzie sąd powszechny.
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4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
5. Umowa została sporządzona w trzech, jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze
Stron.
6. Integralną część niniejszej umowy stanowią:
Załącznik nr 1 – Karta Informacyjna,
Załącznik Nr 2 - Regulamin świadczenia usługi teleopieki,

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

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

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

(Partner)

(Wykonawca)

(Uczestnik Projektu)
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Oświadczam, że otrzymałam/em, zgadzam się z ich treścią i akceptuję dokumenty stanowiące
załączniki do niniejszej umowy:

1. Karta Informacyjna
2. Regulamin świadczenia usługi teleopieki

………………………………

Podpis Uczestnika Projektu

Uczestnik Projektu wyraża/nie wyraża zgody na nagrywanie połączeń przychodzących i wychodzących
z centrum teleopieki oraz upoważnia centrum teleopieki do przechowywania tych nagrań przez okres
5 lat, jak również ich wykorzystania w przypadkach przewidzianych prawem. Po upływie 5 lat od
momentu dokonania nagrania centrum teleopieki zniszczy wszelkie nagrania, chyba, że uzasadniona
przyczyna ich wykorzystania powstała przed upływem tego okresu. W takim przypadku centrum
teleopieki zastrzega sobie prawo do przechowywania nagrań przez okres dłuższy niż 5 lat do czasu
ustania przyczyny ich przechowywania.

………………………………

Podpis Uczestnika Projektu
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Zapoznałem się z treścią umowy i Regulaminu oraz akceptuję te warunki i wyrażam zgodę na kontakt
z centrum teleopieki we wszystkich kwestiach związanych ze świadczeniem usług teleopieki.

………………………………

Podpis Uczestnika Projektu
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