
II otwarty konkurs ofert w 2018 roku w ramach „Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia 
dla miasta Katowice na lata 2014-2020” w celu wyłonienia realizatorów  

Programu profilaktyki zachorowań na grypę „Słoneczna Jesień” 
 

I. PRZEDMIOT KONKURSU: 
 
1. Przedmiotem konkursu jest realizacja Programu profilaktyki zachorowań na grypę – 
„Słoneczna jesień”, w tym: organizacja i wykonanie nieodpłatnych profilaktycznych szczepień 
ochronnych przeciwko grypie, poprzedzonych badaniem lekarskim, dla mieszkańców Katowic 
w wieku powyżej 65 r. ż., w tym: 
- ok. 490 podopiecznych zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, zakładów opieki 
długoterminowej oraz domów pomocy społecznej, 
- ok. 9000 mieszkańców Katowic w wieku powyżej 65 r. ż. zgłaszających się spontanicznie do 
udziału w programie w formie akcji szczepień wykonywanych ambulatoryjnie w siedzibach 
realizatorów, w tym mieszkańców Katowic w wieku powyżej 65 r. ż. posiadających aktualne 
orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N (szczepienia będą 
wykonywane w miejscu zamieszkania pacjenta). 
2. Zakres realizowanego zadania obejmuje: 
A: Szczepienia w przychodni:  
Wykonanie bezpłatnych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców Katowic w wieku 
powyżej 65 lat: 
a) szczepienia będą wykonywane w formie akcji szczepień ambulatoryjnych w siedzibach 
podmiotów wykonujących działalność leczniczą - uprawnieni do szczepień będą się zgłaszać 
spontanicznie do podmiotów wybranych w konkursie ofert - akcja zostanie rozreklamowana 
w środkach masowego przekazu, 
b) zakup szczepionki p/grypie spełniającej wszystkie wymogi i normy przewidziane prawem, 
posiadającej rejestrację i dopuszczenie do obrotu na terenie Polski, 
c) wykonanie badania lekarskiego kwalifikującego do objęcia osób starszych szczepieniem 
p/ grypie i przeprowadzenie szczepienia ochronnego p/grypie, 
d) prowadzenie rejestru uczestników Programu i dokumentacji medycznej dotyczącej 
szczepienia. 
 
B: Szczepienia na terenie wyznaczonych placówek: 
Wykonanie bezpłatnych szczepień p/grypie dla mieszkańców Katowic w wieku powyżej 65 lat 
przebywających w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych oraz 
domach pomocy społecznej na terenie miasta Katowice, w tym: 
a) podjęcie współpracy z dyrekcją następujących placówek, których podopieczni zostaną 
objęci bezpłatnymi szczepieniami p/grypie: 
- Dom Pomocy Społecznej „Przystań” w Katowicach przy ul. Ks. bpa. S. Adamskiego 22, 
- Dom Pomocy Społecznej „Zacisze” w Katowicach przy ul. Traktorzystów 42, 
- Zakład Opieki Długoterminowej w Katowicach przy  ul. Szopienickiej 59, 
- Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Szpital Murcki Sp. z o.o. w Katowicach przy 

ul. Sokołowskiego 2; 
- Dom Pomocy Społecznej Senior Residence w Katowicach przy ul. Pijarskiej 4, 
- Placówka Świadcząca Całodobową Opiekę Senior Residence w Katowicach przy 

ul. Zabłockiego 26 



b) przeprowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnej w zakresie profilaktyki grypy wśród 
podopiecznych ww. placówek, sporządzenie listy osób planowanych do szczepienia po 
konsultacji z personelem medycznym sprawującym opiekę nad pensjonariuszami oraz  
uzyskanie zgody na objęcie szczepieniem p/grypie podopiecznych ww. placówek bądź ich 
opiekunów prawnych, 
c) zakup szczepionki p/grypie spełniającej wszystkie wymogi i normy przewidziane prawem, 
posiadającej rejestrację i dopuszczenie do obrotu na terenie Polski, 
d) wykonanie badania lekarskiego kwalifikującego do objęcia osób starszych szczepieniem 
p/ grypie i przeprowadzenie szczepienia ochronnego p/grypie na terenie zakładów 
pielęgnacyjno-opiekuńczych, zakładów opieki długoterminowej oraz domów pomocy 
społecznej, 
e) prowadzenie rejestru uczestników Programu i dokumentacji medycznej dotyczącej 
szczepienia. 
 
C: Szczepienia w domu pacjenta: 
Wykonanie bezpłatnych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców Katowic w wieku 
powyżej 65 lat posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym 
o kodzie R lub N, w tym: 
a) zakup szczepionki p/grypie spełniającej wszystkie wymogi i normy przewidziane prawem, 
posiadającej rejestrację i dopuszczenie do obrotu na terenie Polski, 
b) wykonanie badania lekarskiego kwalifikującego do objęcia osób starszych szczepieniem 
p/grypie i przeprowadzenie szczepienia ochronnego p/grypie podczas wizyty domowej, 
w miejscu zamieszkania pacjenta, po przeprowadzeniu badania lekarskiego u osób 
z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N 
z zachowaniem łańcucha chłodniczego, 
c) w przypadku, gdy oferent zapewni wykonywanie szczepień w miejscu zamieszkania 
pacjenta z orzeczoną niepełnosprawnością badanie lekarskie i szczepienie będą wykonywane 
w miejscu zamieszkania pacjenta, 
d) prowadzenie rejestru uczestników Programu i dokumentacji medycznej dotyczącej 
szczepienia. 
 
UWAGA: Oferent może zadeklarować realizację całego zadania (punkty A, B i C) lub tylko 
wybranych części z ww. zakresu. 
 
3. Termin rozpoczęcia realizacji Programu wyznacza się na: wrzesień 2018 r. - dokładne 
terminy realizacji szczepień zostaną ustalone z wybranymi realizatorami (realizatorem). 
4. Osobami uprawnionymi do bezpłatnych profilaktycznych szczepień ochronnych przeciwko 
grypie są mieszkańcy Katowic w wieku powyżej 65 r. ż. 
5. Monitorowanie: 
- liczba osób zaszczepionych przeciwko grypie ogółem, 
- liczba osób zaszczepionych w siedzibie podmiotu, 
- liczba osób zaszczepionych w środowisku domowym pacjenta, 
- liczba osób zaszczepionych w wyznaczonych placówkach. 

 
 
 
 



II.WARUNKI KONKURSU  
 

1. Informacje o konkursie ofert: 
1) Konkurs ofert dotyczy wyboru realizatorów zadań wynikających z „Programu Profilaktyki 
i Promocji Zdrowia dla miasta Katowice”. 
2) Konkurs ofert prowadzi Komisja Konkursowa powołana zarządzeniem Prezydenta Miasta 
Katowice. 
3) Tryb pracy Komisji określa Regulamin Pracy Komisji. 
4) Oferty zgłoszone do konkursu powinny być sporządzone na udostępnionym formularzu 
ofertowym. 
5) Komisja Konkursowa dokonuje oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty. 
6) Organizator konkursu zastrzega sobie prawo: 
- wyboru więcej niż jednej oferty, 
- odwołania postępowania konkursowego bez podania przyczyny. 
7) Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości. 
8) Z wybranymi oferentami zostaną zawarte stosowne umowy. 
 
2. Ogólne warunki przystąpienia do konkursu ofert: 
1) Prowadzenie działalności leczniczej na podstawie wpisu do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r.                                 
o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 160 z późn. zm.). 
2) Zgodność wykonywania usług medycznych w zakresie wymaganym w konkursie ofert                 
ze statutem podmiotu wykonującego działalność leczniczą składającego ofertę. 
3) Złożenie oferty na formularzu ofertowym do konkursu ofert na wybór realizatora 
„Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta Katowice w 2017 r.”,                               
wraz z aktualnymi (ważnymi 3 m-ce od daty wystawienia) dokumentami stosownie do 
statusu prawnego jednostki: 
a) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeśli podmiot nie jest 
widoczny w ogólnodostępnej wyszukiwarce Centralnej Ewidencji i Informacji                            
o działalności Gospodarczej (CEIDG), 
b) statut podmiotu lub regulamin organizacyjny, 
c) dokument stwierdzający wpis do rejestru właściwej Okręgowej Rady Lekarskiej                       
(w przypadku praktyk zawodowych lekarzy – indywidualnych lub grupowych), 
d) zezwolenie na wykonywanie praktyki (w przypadku praktyk indywidualnych                        
lub grupowych), 
e) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe osób udzielających świadczeń 
zdrowotnych wymaganych  w związku z Programem (określone szczegółowo w punkcie II. 
4.2), 
f) zgoda na realizację szczepień ochronnych wydana przez Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego. 
 
Kopie dokumentów składane przez oferentów muszą posiadać adnotację: „za zgodność                   
z oryginałem” oraz pieczątkę, datę i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji podmiotu. 
 
3. Opis sposobu przygotowania oferty: 
1)  Oferta powinna być przygotowana: 
a) na piśmie, 



b) na udostępnionym formularzu, 
c) w języku polskim, 
d) podpisana przez osoby uprawnione oferenta. 
 
2) Oferta powinna zawierać: 
a) oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia, przedmiotem i warunkami konkursu 
ofert,   
b) nazwę, siedzibę podmiotu wykonującego działalność leczniczą oraz numer wpisu                   
do właściwego rejestru, 
c) miejsce realizacji zadania (jeśli jest inne niż adres oferenta), 
d) określenie warunków lokalowych, wyposażenia w aparaturę i sprzęt medyczny, 
e) informacje dotyczące liczby i kwalifikacji personelu fachowego biorącego udział                   
w realizacji zadania, 
f) proponowaną liczbę osób, którą oferent może objąć szczepieniami p/grypie, 
g) oferowaną cenę i kalkulację szczegółowych kosztów badania i zaszczepienia jednej osoby. 
 
Oferent może złożyć na realizację Programu tylko jedną ofertę. 
 
3) Szczegółowa kalkulacja kosztów powinna być spójna z zakresem realizowanego zadania 
i powinna być sporządzona (w zależności od tego, czy oferent oferuje realizację szczepień 
poza swoją siedzibą) osobno dla: 
- punktu A: koszt szczepienia jednej osoby w siedzibie podmiotu z rozbiciem na: 

a) koszt zakupu szczepionki (z podaniem nazwy planowanego do zastosowania preparatu), 
b) koszt badania lekarskiego kwalifikującego do szczepienia, 
c) koszt wykonania szczepienia (w tym materiałów jednorazowego użytku), 
d) koszt administracyjno-techniczny; 

- punktu B: koszt szczepienia jednej osoby na terenie wyznaczonych placówek z rozbiciem 
na: 

a) koszt zakupu szczepionki (z podaniem nazwy planowanego do zastosowania preparatu), 
b) koszt badania lekarskiego kwalifikującego do szczepienia, 
c) koszt wykonania szczepienia (w tym materiałów jednorazowego użytku), 
d) koszt administracyjno-techniczny; 

- punktu C: koszt szczepienia jednej osoby w środowisku domowym pacjenta z orzeczeniem 
o niepełnosprawności z rozbiciem na: 

a) koszt zakupu szczepionki (z podaniem nazwy planowanego do zastosowania preparatu), 
b) koszt badania lekarskiego kwalifikującego do szczepienia, 
c) koszt wykonania szczepienia (w tym materiałów jednorazowego użytku), 
d) koszt administracyjno-techniczny. 

 
4. Szczegółowe warunki konkursu: 
1) Świadczenie na terenie Katowic świadczeń zdrowotnych określonych w przedmiocie 
konkursu. 
2) Zapewnienie fachowego personelu medycznego dla potrzeb Programu: 

a) co najmniej jeden lekarz wykonujący badania kwalifikujące do szczepień p/grypie, 
b) co najmniej jedna pielęgniarka posiadająca kwalifikacje do wykonywania szczepień - 

potwierdzone zaświadczeniem o odbyciu kursu szczepień lub posiadająca 
specjalizację w dziedzinie w przypadku której ramowy program kształcenia 



podyplomowego obejmował problematykę szczepień ochronnych na podstawie 
przepisów o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz przepisów o zawodach 
pielęgniarki i położnej. 

3) Posiadanie w strukturze podmiotu punktu szczepień ochronnych - potwierdzone kopią 
stosownej zgody na realizację Programu Szczepień Ochronnych wydanej przez Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 
4) Zapewnienie jednorazowego sprzętu medycznego do wykonania szczepień zgodnie                  
z zasadami aseptyki i antyseptyki. 
5) Gabinet lekarski spełniający pod względem warunków i wyposażenia wymogi określone 
w obowiązujących przepisach prawa. 
6) Prowadzenie rejestru uczestników programu i dokumentacji medycznej związanej                      
z realizacją Programu. 
7) Zastosowanie preparatu szczepionkowego zgodnie z założeniami Programu profilaktyki 
zachorowań na grypę „Słoneczna Jesień” (str. 68 załącznika do uchwały nr XLIII/1015/13 
Rady Miasta Katowice z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu Profilaktyki 
i Promocji Zdrowia dla Miasta Katowice na lata 2014-2020”) oraz zaleceniami Światowej 
Organizacji Zdrowia (WHO) i Komitetu Doradczego ds. Szczepień Ochronnych (ACIP – 
Advisory Committee on Immunization Practices), które zalecają dla osób starszych 
stosowanie inaktywowanych szczepionek z rozszczepionym wirionem (typu split) oraz 
szczepionek podjednostkowych (typu subunit). 
8) Ponadto w zakresie punktu B i C: 
- Zapewnienie możliwości wykonania szczepień p/grypie dla mieszkańców Katowic                   
w wieku powyżej 65 r. ż. przebywających na terenie placówek (wymienionych w punkcie B) 
z zachowaniem łańcucha chłodniczego. 
- Zapewnienie możliwości wykonania szczepień p/grypie podczas wizyty domowej,                      
w środowisku pacjenta oraz po przeprowadzeniu badania lekarskiego u osób z aktualnym 
orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N z zachowaniem 
łańcucha chłodniczego. 

 
 


