
KONKURS OFERT
NA REALIZACJĘ ZADANIA WYNIKAJĄCEGO Z „PROGRAMU PROFILAKTYKI I PROMOCJI

ZDROWIA DLA MIASTA KATOWICE” W 2017 ROKU PN.:  

„PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) 
W MIEŚCIE KATOWICE”

I. PRZEDMIOT KONKURSU:

1.Przedmiotem  konkursu  jest  realizacja  „Programu  profilaktyki  zakażeń  wirusem
brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Katowice”, w tym:  
a)  Przeprowadzenie  spotkań  informacyjno-edukacyjnych  dotyczących  problematyki  HPV
wśród  rodziców/opiekunów  prawnych  i  nauczycieli  dziewcząt  objętych  programem  na
terenie katowickich szkół gimnazjalnych. Spotkania będą realizowane w każdej z katowickich
szkół, czas trwania spotkania – 45 minut. 
b) Uzyskanie pisemnych, imiennych oświadczeń rodziców/opiekunów prawnych o wyrażeniu
zgody na objęcie dziewcząt Programem.
c)   Przeprowadzenie  zajęć  z  zakresu  edukacji  zdrowotnej  skierowanej  na  zapobieganie
rakowi  szyjki  macicy  wśród  dziewcząt  w  wieku  14-stu  lat  objętych  Programem  oraz
podkreślenie  potrzeby  wykonywania  badań cytologicznych  przez zaszczepione  dziewczęta
w życiu dorosłym. Zajęcia zostaną przeprowadzone w grupach liczących do 25 osób,  czas
trwania – 45 minut.
d) Przeprowadzenie zajęć z zakresu edukacji  zdrowotnej dla chłopców w grupie wiekowej
odpowiadającej dziewczętom – zajęcia zostaną przeprowadzone w grupach liczących do 25
osób, czas trwania – 45 minut. 
e) Zakup szczepionki czterowalentnej przeciwko wirusowi HPV typ 6, 11, 16 i 18, spełniającej
wszystkie wymogi i normy przewidziane prawem.
d)  Organizacja  i  przeprowadzenie  cyklu  szczepień  ochronnych  przeciwko  wirusowi
brodawczaka  ludzkiego  (HPV),  obejmującego  podanie  3  dawek  szczepionki  w  odstępach
zgodnych  z  zaleceniami  producenta  szczepionki,  wśród  dziewcząt  w  wieku  14  lat
(urodzonych w 2003 r., kl. I szkół gimnazjalnych w r. szk. 2016/2017),
e) Wykonanie badania lekarskiego kwalifikującego do objęcia dziewcząt szczepieniami p/HPV
bezpośrednio  przed  podaniem  każdej  dawki  szczepionki  –  przeprowadzenie  badania
lekarskiego lekarz dokumentuje na stosownym zaświadczeniu z podaniem daty i godziny jego
przeprowadzenia.
f)  Warunkiem  objęcia  dziewcząt  szczepieniami  p/HPV  będzie  uzyskanie  pisemnej  zgody
rodzica/opiekuna prawnego na wykonanie szczepień;
g)  Badania  kwalifikujące  do  szczepień  oraz  szczepienia  ochronne  będą  realizowane
w  gabinetach  profilaktyki  zdrowotnej  i  pomocy  przedlekarskiej  katowickich  szkół
gimnazjalnych oraz w podmiotach realizujących Program w przypadku nieobecności dziecka
w szkole w dniu realizacji badań lekarskich i szczepień.

2. Osoby uprawnione do udziału w programie:
- ok. 1056 dziewcząt w wieku 14 lat (urodzone w 2003 r.), uczęszczające do klas I katowickich
szkół  gimnazjalnych)  oraz  dziewczęta  w wieku  14  lat  (urodzone  w 2003  r.)  -  mieszkanki
Katowic  uczęszczające do szkół  gimnazjalnych na terenie innych miast,  które  uczestniczyć
będą w zajęciach edukacji  zdrowotnej  i  zostaną objęte szczepieniem p/HPV obejmującym
podanie 3 dawek szczepionki indywidualnie w siedzibie Zleceniobiorcy;
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- dziewczęta urodzone w 2002 r., które w 2016 r. rozpoczęły cykl szczepienia, ale ze względu
na przeciwwskazania zdrowotne lub uzasadnioną nieobecność w dniu szczepienia nie zostały
w tym roku objęte wszystkimi trzema dawkami szczepionki,
-  ok.  2000  uczniów  w  wieku  14  lat  (I  klasa  katowickich  szkół  gimnazjalnych)  oraz  ich
rodzice/opiekunowie  prawni/nauczyciele  –  którzy  uczestniczyć  będą  w zajęciach  edukacji
zdrowotnej, realizowanych w placówkach oświatowych, 
- szacuje się ok. 75 % zgłaszalność do udziału w programie.

3. Monitorowanie: 
1) liczba dziewcząt w populacji określonej w programie w danym roku kalendarzowym;
2) liczba odbiorców edukacji zdrowotnej w tym:
a) rodziców,
b) dziewcząt, 
c) chłopców,
3) liczba dziewcząt objętych programem szczepień:
a) liczba dziewcząt, które otrzymały 1 dawkę szczepionki,
b) liczba dziewcząt, które otrzymały 2 dawki szczepionki,
c) liczba dziewcząt, które otrzymały 3 dawki szczepionki,
4) liczba dziewcząt, które nie zaszczepiono z powodu przeciwwskazań zdrowotnych,
5) ocena poziomu wiedzy uczniów dotyczącej chorób przenoszonych drogą płciową,

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 oferty.
5) Komisja Konkursowa dokonuje oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty.

2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo:
a) wyboru więcej niż jednej oferty,
b) odwołania postępowania konkursowego bez podania przyczyny.
3. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości.
4. 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 2015 r. poz. 618 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  roku”, wraz
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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,
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.
h) inne dokumenty określone w punkcie 4 szczegółowych warunków konkursu. 

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 i szczegółowymi 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 Programem,
g) oferowaną  cenę  i  kalkulację  kosztów  objęcia  Programem  jednej  osoby  (proszę

o  sporządzenie  szczegółowej  kalkulacji  kosztów  w  punkcie  V.  4  oferty)  -  kalkulacja
powinna  zostać  sporządzona  z  podaniem  średniego  kosztu  objęcia  Programem
zdrowotnym jednej osoby z rozbiciem na koszt podania 1 dawki szczepionki p/HPV, który
obejmuje:

-  koszt  przeprowadzenia  zajęć  informacyjno  -  edukacyjnych  dla   młodzieży,  rodziców
i nauczycieli,
- koszt zakupu  szczepionki p/brodawczakowi ludzkiemu,
- koszt badania lekarskiego kwalifikującego do szczepienia,
- koszt podania szczepionki,
- koszt administracyjno-technicznej obsługi Programu.

4. Szczegółowe warunki konkursu:
1). Realizatorami Programu mogą być podmioty wykonujące działalność leczniczą w mieście
Katowice.

3



2). Realizator zapewni  fachowy personel medyczny dla potrzeb Programu:
a)  co  najmniej  jeden  lekarz  wykonujący  badania  kwalifikujące  do  szczepień  p/wirusowi
brodawczaka ludzkiego,
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,
c)  personel  do  przeprowadzanie  spotkań  informacyjno-edukacyjnych  dla  młodzieży,
rodziców i nauczycieli – spotkania mogą zostać przeprowadzone przez lekarza, pielęgniarkę
lub osobę posiadającą wykształcenie z zakresu zdrowia publicznego,  
d) personel do obsługi organizacyjnej programu, odpowiedzialny za prowadzenie wymaganej
dokumentacji medycznej i statystycznej,
3)Posiadanie w strukturze zoz 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 - osoby przeprowadzające szczepienia mają obowiązek prowadzenia
dokumentacji medycznej dotyczącej szczepienia, w tym:

- wydają osobie poddanej szczepieniu zaświadczenie o wykonaniu zalecanego szczepienia
ochronnego,
- sporządzają roczne sprawozdanie z przeprowadzonych szczepień ochronnych, które 
przekazują  Państwowemu  Powiatowemu  Inspektorowi  Sanitarnemu  w  Katowicach.

7).  Zespół  „wyjazdowy”  realizujący  program  szczepień  na  terenie  szkolnych  gabinetów
profilaktyki  zdrowotnej  i  pomocy  przedlekarskiej  powinien  posiadać  następujące
wyposażenie:
- mydło w płynie, ręczniki jednorazowego użytku (do procedury higienicznego mycia rąk),
- środki ochrony osobistej dla personelu medycznego,
- środki dezynfekcyjne: do skóry (przed szczepieniem), do powierzchni roboczych, do rąk,
- zestaw p/wstrząsowy i resuscytacyjny,
-  pojemnik  do  przechowywania  preparatów  szczepionkowych  w  temperaturze  zgodnej
z  zaleceniami  producenta,  w  celu  zapewnienie  „łańcucha  chłodniczego”,  termometr  do
kontroli  temperatury  w pojemniku  (np.  termotorba  z  wkładami  chłodzącymi
i termometrem),
- pojemnik lub pojemniki na odpady medyczne spełniające wymogi przepisów,
-  odpady  medyczne  powstałe  w wyniku  udzielonych  świadczeń powinny zostać  usunięte
przez osoby udzielające tych świadczeń i bezzwłocznie przekazane do magazynu odpadów
medycznych z zachowaniem odpowiednich środków ostrożności.
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