
Załącznik nr 1  

 

 

do ogłoszenia o konkursie nr WSS-IV/WP/ 4  /2012 na realizację zadania pn. 
” Zapobieganie grypie i jej powikłaniom dla osób po 65 roku Ŝycia zameldowanych  

w Szczecinie” .  

Warunki szczegółowe konkursu 

1. Nazwa zadania: Realizacja programu zdrowotnego pn. „ Zapobieganie grypie i jej 
powikłaniom dla osób po 65 rok uŜycia zameldowanych w Szczecinie” .  

2. Cel zadania: ObniŜenie liczby zachorowań na grypę oraz ograniczenie jej powikłań. 
 

3. Realizator: Realizatorem zadania moŜe być podmiot leczniczy w rozumieniu ustawy  
o działalności leczniczej z dn. 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. 2011 Nr. 112 poz. 654), 
który prowadzi działalność medyczną na terenie Szczecina oraz spełnia wszelkie 
warunki określone w ogłoszeniu o konkursie. 

4. Realizator zatrudnia lub kontraktuje na zasadzie umowy cywilnoprawnej 
wykwalifikowany personel medyczny zgodnie z obowiązującymi przepisami dla 
zakładów opieki zdrowotnej.  

5. Dopuszcza się realizację zadania z udziałem podwykonawców, lecz realizator zadania 
równieŜ musi brać czynny udział w wykonaniu zadań określonych w pkt. 9a. – 9i. 
niniejszych warunków szczegółowych konkursu. Organizator konkursu ma prawo 
zaŜądać wglądu w umowy o współpracy z podwykonawcami. 

6. Miejsce realizacji zadania : Gmina Miasto Szczecin. 

7. Dostępność do bezpłatnych szczepień przeciwko grypie: nie mniej niŜ 5 dni                    
w tygodniu, przynajmniej w trzech dniach tygodnia moŜliwość wykonania lekarskiego 
badania kwalifikującego do zaszczepienia i szczepienia do godz. 18.00. 

8. Adresatami zadania są mieszkańcy Szczecina (osoby po 65 roku Ŝycia zameldowane  
w Szczecinie tj.: urodzeni od  01.01.1947r.) 

9. Zakres  zadania:  przeprowadzenie  programu  zdrowotnego  „Zapobieganie  grypie  i  
jej powikłaniom  dla  osób  po 65  roku  Ŝycia  zameldowanych  w  Szczecinie”, w  tym: 
a) przeprowadzenie    programu    zdrowotnego  pn.  „Zapobieganie    grypie     i     jej  
    powikłaniom  dla    osób    po   65    roku    Ŝycia   zameldowanych   w  Szczecinie”,   
    naleŜy  zapewnić  wykonanie szczepień,       
b)  zakup szczepionek,                                                                                                                        
c)  przeprowadzenie   lekarskiego   badania   kwalifikującego   do   zaszczepienia,                                   
d)  wykonanie   szczepienia   preparatem    szczepionkowym  na  sezon 2012/2013,                                                                                                
e)  zapewnić   zorganizowanie   bezpłatnych   szczepień   w   zakresie   przedmiotu  
     konkursu  (wyznaczenia   punktów  i godzin  realizacji  szczepień -  przychodnia,   
     adres,  godziny,    telefon);       
f)  zapewnić  gabinet    lekarski    i   gabinet   szczepień     spełniający   pod   względem  
     warunków  i  wyposaŜenia,  wymogi  określone w  obowiązujących przepisach  
     prawa;                                                   
g)   zabezpieczyć  warunki  do   przeprowadzenia  szczepień   ochronnych    przeciwko  
      grypie  w  ramach  punktu   szczepień   ochronnych;                                                                  
h)   zapewnić  fachowy   personel   medyczny  i  niemedyczny   dla   potrzeb  programu     



     w  kaŜdej placówce realizującej ww. zadanie;                                                                                                   
 i)  zapewnić    jednorazowy     sprzęt    medyczny  do   wykonania  szczepień  zgodnie   
     z  zasadami  aseptyki  i  antyseptyki;                                                                                                                      
j)   wskazanie  koordynatora   programu  oraz  określenie  jego  zadań;   
k)  zbieranie,    opracowanie   i   przetwarzanie   danych     na     potrzeby     programu;         
l)   nawiązanie  współpracy  z dyrektorami  Domów Pomocy Społecznej  w  Szczecinie;                                                                                                                             
m) przeprowadzenie   we    własnym    zakresie    promocji      realizowanego    zadania  
      z   jednoczesnym   zamieszczeniem    logo   Miasta   oraz   informacji,  Ŝe  program 
      jest   w   całości   finansowany    przez    Gminę    Miasto   Szczecin; 
n)  prowadzenie rejestru  uczestników programu  i  dokumentacji medycznej  związanej  
     z  realizacją   programu   zgodnie  z   Rozporządzeniem   Ministra   Zdrowia  z   dnia  
     18 sierpnia 2011 r. w  sprawie   wykazu    obowiązujących    szczepień   ochronnych    
     (Dz. U. z 2011r. Nr 187, poz. 1086 z póź. zm.);                                                                                                                                  
o)  przygotowanie     dla     Urzędu    Miasta    Szczecin  sprawozdania   merytoryczno - 
     finansowego z realizacji zadania w formie pisemnej  i elektronicznej ( w edytowalnej  
     formie Excel). 

     10.  Czas realizacji zadania:  
a. Realizacja programu zdrowotnego pn. ,, Zapobieganie grypie i jej powikłaniom 

dla osób po 65 roku Ŝycia zameldowanych w Szczecinie” rozpocznie  
się od daty zawarcia umowy i zakończy się w dniu  
30.11.2012 r. lub w chwili  wyczerpania środków finansowych  
przeznaczonych  na ten cel. 

b. Ostateczne rozliczenie zadania  nastąpi  w  terminie 14 dni  od  daty  złoŜenia  
       faktur  w  siedzibie Zleceniodawcy,  jednakŜe  nie  później   niŜ  do 15 grudnia  
       2012 roku. 
 

11. Realizator zadania ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone  
przy realizacji zadania, w tym równieŜ za szkody  wyrządzone  przez 
podwykonawców.  

        12. Maksymalna wysokość kosztów przeznaczonych ze strony Urzędu Miasta Szczecin 
          na realizację całego zadania nie moŜe przekroczyć kwoty 175  000,00 zł brutto  
          ( sto siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych brutto).  

        13.Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami oraz do udzielania szczegółowych  
            informacji w przedmiocie postępowania konkursowego jest   p. Wioletta   Perzyńska 
            - Inspektor Referatu ds. Promocji i Profilaktyki Zdrowia w Wydziale Spraw 
            Społecznych Urzędu  Miasta   Szczecin, pok. 336 K, tel. 91 42 45 674. 


