
ZARZqDZENlE Nr 99/8/2019 
BURMISTRZA MIASTA I GMlNY SEROCK 

z dnia 18 uerwca 2019 r. 

w sprawie ogtoszenia konkursu ofert na realizacjq profilaktycznego programu polityki 
zdrowotnej na lata 2019-2021 

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 1, art. 48 ust.1, art. 48b ust. 1-4 i ust. 6 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2004 r. o iwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze f rodk6w publicznych 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 ze zm.) w zwiqzku z art. 114 ust. 1 pkt 1 i art. 115 ustawy z dnia 15 
kwietnia 2011 r. o dziatalnofci leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm.) oraz uchwaty Nr 
68/1X/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjqcia do 
realizacji profilaktycznego programu polityki zdrowotnej na lata 2019-2021 zarzgdza sie, co 
nastgpuje: 

5 1 
Ogtasza sic konkurs ofert dla podmiotow wykonujqcych dziatalnoit leczniczq do sktadania 
ofert na realizacje profilaktycznego programu polityki zdrowotnej- szczepien ochronnych 
przeciw grypie dla osob z grupy szczegolnego ryzyka do realizacji w terminie od 1 wrzeinia 
2019r. do 31 grudnia 2021r., zwanego dalej ,,Programem". 

5 2 
1. Ustala sie t re i t  ogtoszenia o konkursie na realizacjq programu w brzmieniu zalqcznika 

nr 1 do zarzqdzenia. 
2. Ustala sig regulamin organizowania konkursu ofert na realizacjg programu, o ktorym 

mowa w ust. I w brzmieniu zatqcznika nr 2 do zarzqdzenia. 
3. Ustala sig warunki uczestnictwa w konkursie ofert w brzmieniu zatqcznika nr 3 do 

zarzqdzenia. 
4. Ustala sig t re i t  formularza ofertowego- dane rejestrowe w brzmieniu zatqcznika 

nr 4 do zarzqdzenia. 
5. Ustala sig t re i t  formularza ofertowego- oiwiadczenie oferenta w brzmieniu zatqcznika 

nr 5 do zarzqdzenia. 
6. Ustala sie t re i t  formularza ofertowego- harmonogram i kosztorys w brzmieniu 

zatqcznika nr 6 do zarzqdzenia. 
7. Ustala sie t re i t  projektu umowy na realizacje profilaktycznego programu polityki 

zdrowotnej na lata 2019-2021, pod nazwq ,,program polityki zdrowotnej- szczepien 
ochronnych przeciw grypie dla osob z grupy szczegolnego ryzyka", w brzmieniu 
zatqcznika nr 7 do zarzqdzenia. 

9 3 
Powoluje sig Komisjg Konkursowq w sktadzie 

1. Przewodniczgcy Komisji: Rafat Karpinski 
2. Czlonkowie Komisji: 

1) Monika Ordak 
2) Boiena Kaczmarczyk 
3) Anna Bilinska 



5 4 
Wykonanie zarzqdzenia powierza sig Sekretarzowi Miasta i Grniny Serock. 

5 5 
Ogtoszenie o konkursie zostanie zarnieszczone na stronie internetowej Biuletynu lnforrnacji 
Publicznej oraz na tablicy ogloszeri w budynku Urzgdu Miasta i Gminy Serock. 

5 6 
Zarzadzenie wchodzi w iycie z dniern podpisania. 



Zalqcznik Nr 1 
do Zarzqdzenia Nr 99/B/2019 

Burmistrza Miasta i Gminy Serock 
z dnia 18 czerwca 2019r. 

Ogtoszenie o konkursie ofert 

1. Pnedmiot konkursu: wyb6r realizatora profilaktycznego programu polityki 
zdrowotnej- szczepieh ochronnych pneciw grypie dla osob z grupy szczeg6lnego 
ryzyka. 

2. Szueg6towy termln realizacji: od 1 wrzefnia 2019r. do 31 grudnia 2021r. 

3. Adresaci programu: Osoby, kt6re spetniq tqcznie nastepujqce warunki: 
1) ukoriczyty 55 r. i. w dniu szczepienia, 
2) zamieszkujq na terenie Miasta i Grniny Serock, 
3) rozliczajq sic z podatku dochodowego od os6b fizycznych w Urzedzie Skarbowym 

w Legionowie ze wskazaniem adresu zamieszkania na terenie miasta i gminy 
Serock, tym, i e  warunek ten nie dotyczy os6b, ktore z racji wykonywania innej 
pracy zarobkowej nie podlegajq obowiqzkowi rozliczania sie z podatku 
dochodowego od os6b fizycznych, 

4) posiadajq pozytywnq kwalifikacje lekarskq stwierdzajqcq brak przeciwwskazan do 
przyjecia szczepionki przeciw grypie. 

4. Populacja podlegajqca jednostce samonqdu terytorialnego i populacja kwalifikujqca 
sie do wtqczenia do programu: Biorqc pod uwage fakt, i i  program polityki zdrowotnej 
bedzie realizowany w latach 2019-2021 ustalono grupe docelowq, wskazujqc osoby 
urodzone przed 1 stycznia 1965r., ktora wynosi4102 os6b1. W kolejnych latach trwania 

~ ~ 

projektu (jest on planowany na okres 3 lat) bedq do niego przystepowat kolejne osoby 
wchodz3ce w wiek umoiliwiajqcy uczestnictwo w akcji szczepieh. Szacunkowa liczba . .  . 

os6b starszych objeta bezptatnymi szczepieniami przeciwko grypie wynosi 900 osob2. 
W latach 2019-2021 planuje sic zaszczepit maksymalnq liczbe os6b. Oszacowana liczba 
os6b, ktora podda sic szczepieniom przeciw grypie wydaje siq byt wystarczajqca. 
Z analiz wykorzystania irodk6w budietowych na szczepienia z lat 2014-2018 wynika, 
i e  irednio w roku wykonywano 250 szczepieh. 

5. Koszty: Na realizacje przedmiotowego programu w budiecie Miasta i Gminy Serock 
oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Serock zarezerwowano kwote 
36000~1 (downie: trzydziejci szeft tysiecy zlotych). Szacunkowy, petny koszt 
jednostkowy iwiadczenia polegajqcy na zaszczepieniu jednej osoby wynosi 40 zt 
(stownie: czterdziefci ~totych)~. Realizator bedzie wykonywat postanowienia 
niniejszego prograrnu a i  do wyczerpania ww. frodk6w. W sytuacji wykorzystania ww. 

'Dane z ewidencji iudnoici Urzgdu Miasta i Gminy w Serocku wg stanu na dzieli 16 kwietnia 2019r. 
l Koszt jednostkowy 40~11 zaplanowany budiet 36.000 zl= 900 os6b 

Koszt jednostkowy ustalono na podstawie przedloionego Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock pnez 
Samodzieiny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej w Serocku ui. A.A. Kedzierskich 2.05-140 Serock, sprawozdania 
z realizacji gminnego programu zdrowotnego- w 2018r. koszt szczepionki wyni6sl35 21. Szacuje sig, i e  w 2019r. 
koszt wyniesie 4021. 



kwoty zarezerwowanej w budiecie Miasta i Gminy Serock wladze samorzqdowe 
podejmq wszelkie dziatania majqce na celu wyasygnowanie dodatkowych frodk6w 
budietowych. 

6. Monitorowanie i ewaluacja: Monitorowanie przebiegu programu prowadzone bgdzie 
poprzez zbieranie informacji dostarczanych przez realizatora programu za 
pofrednictwem kwartalnych sprawozdah. lnformacje te posluiq do wykrycia 
potencjalnych zagroieh w realizacji programu, a to  z kolei przyczyni sig do ich 
wyeliminowania. 
Kryteriami oceny efektywnofci programu bgdzie m.in. wielkoft populacji objgtej 
programem oraz liczba os6b starszych, kt6rzy zgtosili sig na szczepienie. Ponadto, 
przeprowadzane bgdq wizytacje i badania ankietowe podaas realizacji programu, 
a wyniki badan zostanq uwzglgdnione podczas prac nad projektem kolejnego 
programu zdrowotnego. Ankieta dotyczqca satysfakcji ze sposobu realizacji programu 
i jakoici udzielonych iwiadczeh stanowi zatqcznik nr 3 do programu. Na bieiqco bgdzie 
monitorowana zglaszalnoit do programu, a jakoit fwiadczeh oceniona zostanie 
r6wniei na podstawie oceny os6b starszych po zaszczepieniu. 

7. Warunki uczestnictwa: Oferty mogq by6 skladane przez podmioty wykonujqce 
dziatalnoft leczniczq w rodzaju ambulatoryjne iwiadczenia zdrowotne w rozumieniu 
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzialalnoici leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 ze 
zm.), kt6re na podstawie podpisanych um6w z Mazowieckim Oddziahm Wojewddzkim 
Narodowego Funduszu Zdrowia majq prawo udzielat iwiadczen opieki zdrowotnej- 
w zakresie zgodnym z przedmiotem konkursu, posiadajqce jednostki lub kom6rki 
organizacyjne przedsigbiorstwa podmiotu udzielajqce tych fwiadczeh na terenie 
Miasta Serock. Oferent musi dysponowat lokalem oraz aparaturq i sprzgtem 
medycznym odpowiadajqcym wymaganiom przewidzianym dla tego rodzaju 
dzialalnofci oraz musi spetniat warunki okreflone w przepisach o dziatalnoici 
gospodarczej. 

Oferent zobowiqzany bgdzie do wykazania zasob6w kadrowych, rzeczowych 
i lokalowych niezbgdnych do realizacji powierzonego zadania. Kryterium wyboru 
podmiotu realizujqcego program stanowit bgdzie wysokoft stawki (wyb6r oferenta 
proponujqcego najnizszego stawkg) za zaszczepienie jednej osoby wraz z kwalifikacjq 
lekarskq przy uwzglgdnieniu proponowanych podobnych jakofciowo zasob6w 
kadrowych, rzeczowych oraz lokalowych niezbgdnych do realizacji zadania. 

Realizator zostanie zobowiqzany do przedstawienia najkorzystniejszej oferty 
szczepionki w zakresie bezpieczehstwa i skutecznofci planowanej interwencji oraz 
wyczerpujqcej informacji na temat ewentualnych dziatah niepoiqdanych. Na tej 
podstawie zostanie skierowana informacja w ww. zakresie do potencjalnych 
adresat6w programu. 

Oferenci mogq skladat oferty dotyczqce okreilonej liczby o d b  uprawnionych, 
o ktdrych mowa w pkt 3 i 4. Komisja Konkursowa w celu realizacji zadania, okreflonego 
w pkt 1 oraz ustalenia liczby i ceny jednostkowej fwiadczeh udzielanych w programie, 
moie przeprowadzit negocjacje z wybranymi oferentami. 



8. lnformacje o sposobie i terminie zloienia oferty: Zainteresowani mogq zapoznat sig 
ze szczegbtowymi warunkami konkursu oraz pobrat obowigzujgcy formularz ofertowy 
w Referacie Organizacyjno- Prawnym Urzgdu Miasta i Gminy w Serocku od 
poniedzialku do pigtku w godz. 8.00-16.00 w pokoju nr 54 (11 pigtro), tel. 22 782 88 84 
oraz na stronie Biuletynu lnformacji Publicznej Urzgdu Miasta I Gminy Serock pod 
adresem www.bip.serock.pl 

Oferty naleiy sktadat w terminie do dnia 19 lipca 2019r. w Kancelarii Urzgdu Miasta 
i Gminy Serock, ul. Rynek 21, 05-140 Serock (pok.1) w poniedziatki w godzinach: 
8.00-18.00; od wtorku do pigtku w godzinach: 8.00-16.00, lub za pofrednictwem 
poczty (decyduje data w p w u  do Urzgdu Miasta i Gminy Serock, ul. Rynek 21,05-140 
Serock). Ofetty ztoione po wyznaczonym terminie nie podlegajq procedurze 
konkursowej. 

Oferty naleiy ztoiyt w zamkniqtej, nieprzejrzystej kopercie w formie pisemnej pod 
rygorem niewainofci. Koperta powinna byt opisana z oznaczeniem nazwy i adresu 
oferenta oraz nazwa programu. 

9. lnformacje o rozstrzygnlgciu: rozstrzygnigcie konkursu ofert odbgdzie sig w siedzibie 
Zamawiajqcego niezwtocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. 
Wyniki konkursu zostanq wywieszone na tablicy ogtoszeh w Urzgdzie Miasta i Gminy 
Serock oraz zamieszczone na stronie Biuletynu lnformacji Publicznej Urzgdu Miasta 
i Gminy Serock pod adresem: www.bip.serock.pl 

Termin zwiqzania ofertg wynosi 30 dni od upiywu terminu sktadania ofert. 

Zawarcie umowy z wybranym oferentem nastgpi w terminie do 7 dni od dnia 
rozstrzygnigcia konkursu ofert. 

Zastrzega sig prawo do odwolania konkursu, przesunigcia terminu sktadania ofert oraz 
przesunigcia terminu rozstrzygnigcia konkursu ofert bez podawania przyczyn. 

Oferentom przyduguje prawo zloienia umotywowanej skargi lub protestu 
dotyczgcego postgpowania konkursowego w trybie okreflonym w 5 12 i 13 
,,Regulaminu organizowania konkursu ofert" stanowigcego zatqcznik nr 2 do 
niniejszego zarzgdzenia. 



Zalqcznik Nr 2 
do Zarzqdzenia Nr 99/6/2019 
Burmistrza Miasta i Grniny Serock 

z dnia 18 czerwca 2019r. 

Regulamin organizowania konkursu ofert 

Regulamin organizowania konkursu ofert, zwany dalej ,,Regdaminem konkursu", okreila 
zasady postepowania Komisji konkursowej w konkursie ofert na realizacjc w latach 2019-2021 
gminnego programu polityki zdrowotnej pod nazwq ,,program polityki zdrowotnej- szczepien 
ochronnych przeciw grypie dla osob z grupy szczegolnego ryzyka", zwany dalej ,,Programemn. 

1. W postepowaniu mogq wziqt udzial podmioty wykonujqce dziatalnoit leczniczq 
w rodzaju ambulatoryjne iwiadczenia zdrowotne zarejestrowane w Rejestrze 
Podmiotow Wykonujqcych Dzialalnoft Leczniczq legitymujqce sic nabyciem fachowych 
kwalifikacji do udzielenia iwiadczen zdrowotnych w okreilonej dziedzinie medycyny, 
dysponujace lokalem oraz aparaturq i sprzetem medycznym odpowiadajqcym 
wymaganiom przewidzianym dla tego rodzaju dzialalnoici oraz spetniajqce warunki 
okreilone w przepisach o dzialalnoici gospodarczej. Ponadto oferent zobowiqzany jest 
do udokumentowania, i i na podstawie podpisanych umow z Mazowieckim Oddzialem 
Wojewodzkim Narodowego Funduszu Zdrowia posiada prawo udzielaC iwiadczeri 
opieki zdrowotnej- w zakresie zgodnym z przedmiotem konkursu. 

2. Warunkiem przystqpienia oferenta do konkursu jest zloienie prawidlowej oferty- 
zgodnej z wymaganiami i terminem okreilonym w ogloszeniu. 

1. Zawarcie umowy z wylonionym podmiotem nastepuje w wyniku rozstrzygnigcia 
konkursu organizowanego przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock na zasadach 
i w trybie okreilonym w niniejszym Regulaminie konkursu. 

2. Celem konkursu ofert jest wybor najkorzystniejszej oferty, odpowiadajqcej warunkom 
konkursu. 

3. Konkurs przeprowadza Komisja konkursowa zgodnie z Regulaminem konkursu, 
oceniajqc zloione oferty. 

Ogloszenie o konkursie ofert podaje sie do publicznej wiadomoici co najmniej na 15 dni przed 
uptywem terminu skladania ofert, zamieszczajqc ogloszenie na tablicy ogloszen w siedzibie 
Zamawiajqcego oraz na stronie internetowej udzielajqcego zamowienia. 



§ 5 

1. Oferenci zobowiqzani sq ztoiyt nastqpujqce dokumenty: 

1) ofertq na formularzu zgodnym z zatqcznikiem nr 4, 5 i 6 do niniejszego 
zarzqdzenia, opatrzonq pieczqciq i podpisem osoby uprawnionej do 
reprezentowania podmiotu leczniczego sktadajqcego oferte, 

2) aktualny wydruk ksiqgi rejestrowej podmiotu leczniczego z rejestru podmiot6w 
wykonujqcych dziatalnoit leczniczq ubiegajqcego sic o realizacjq programu 
(oferenta), 

3) kopiq statutu podmiotu leczniczego (oferenta), 
4) kopiq zaiwiadczenia o nr NIP oferenta, 
5) kopiq zaiwiadczenia o nr REGON oferenta, 
6) kopiq polisy ubezpieczenia OC w zwiqzku z udzielaniem iwiadczeh 

zdrowotnych, 
7) aktualnq informacjq o podmiocie wykonujqcym dziatalnoit leczniczq 

(oferencie) z rejestru przedsiqbiorcow Krajowego Rejestru Sqdowego lub 
Centralnej Ewidencji i lnformacji o Dziatalnoici Gospodarczej Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

2. Wszystkie kopie dokumentow oraz wydruki powinny byt potwierdzone za 
zgodnoit z oryginatem przez osobq uprawnionq do reprezentowania podmiotu 
leczniczego (oferenta) i sygnowane jego podpisem oraz pieczqciq. 

1. Oferty sklada siq w zamknietej, nieprzejrzystej kopercie w formie pisemnej pod 
rygorem niewainoici. Koperta powinna byt opisana z oznaczeniem nazwy i adresu 
oferenta oraz nazwy programu. 

2. Oferty ztoione po terminie wyznaczonym w ogtoszeniu na ich sktadanie, zostanq 
zwrocone oferentom bez ich otwierania. 

Warunkiem przystqpienia oferenta do konkursu jest ztoienie prawidtowej oferty- zgodnej 
z wymaganiami i terminem okreilonym w ogtoszeniu. 

§ 8 

1. Konkurs ofert sktada siq z dw6ch etapow. 
2. W etapie pierwszym Komisja konkursowa dokonuje kolejno nastqpujqcych czynnoici: 

1) stwierdza prawidtowoit: ogtoszenia konkursu oraz liczbe otrzymanych ofert, 
2) odrzuca oferty zgtoszone po wyznaczonym terminie, 
3) otwiera koperty z ofertami, 

4) stwierdza kompletnoit wymaganych dokument6w ofertowych, 
5) moie wezwat do uzupelnienia dokument6w ofertowych, w trybie okreilonym 

w § 9 ust. 1, 

6) ustala, ktore z ofert spetniajq warunki konkursu, 
7) odrzuca oferty nie odpowiadajqce warunkom okreilonym w konkursie, 



8) ogtasza oferentom (jednym ze sposobow komunikacji: pisemnie, faksem tub pocztq 
elektronicznq), ktdre z ofert spetniajq warunki okreilone w konkursie, a ktore nie 
bgdq rozpatrywane, 

9) przyjmuje do protokotu wyjainienia i oiwiadczenia oferent6w obecnych przy 
otwarciu ofert. 

3. W etapie drugim Komisja konkursowa dokonuje oceny merytorycznej ofert wedtug 
kryterium ceny- 100% cena. Wysokoit stawki obejmuje (wybor oferenta 
proponujqcego najniiszg stawkg) zaszczepienie jednej osoby wraz z kwalifikacjq 
lekarskq przy uwzglgdnieniu proponowanych podobnych jakoiciowo zasobow 
kadrowych, rzeczowych oraz lokalowych niezbgdnych do realizacji zadania. Na tej 
podstawie Komisja wybiera najkorzystniejszq ofertg albo nie przyjmuje iadnej z ofert. 

4. W przypadku ztoienia ofert o takiej samej najniiej cenie, bgdq brane pod uwagg 
dodatkowo nastgpujqce kryteria: 
1) liczbg personelu realizujqcego program oraz jego kwalifikacje i dotychczasowe 

doiwiadczenie oferenta w prowadzeniu badah w zakresie zgodnym z programem, 
2) zasigg terytorialny planowanych badah (preferowany zasigg terytorialny 

w granicach administracyjnych miasta Serock). 
5. Z przebiegu konkursu Komisja konkursowa sporzqdza protok6t ktdry powinien 

zawierat: 
1) oznaczenie miejsca i czasu konkursu, 
2) imiona i nazwiska cztonk6w Komisji konkursowej oraz osob ewentualnie 

zaproszonych do udziatu w pracach Komisji konkursowej, 
3) liczbq zgtoszonych ofert, 
4) wskazanie ofert odpowiadajqcych warunkom okreilonym w warunkach 

uczestnictwa, formularzu ofertowym, Regulaminie konkursu, 
5) wskazanie ofert nie odpowiadajqcych warunkom okreilonym w warunkach 

uczestnictwa, formularzu ofertowym, Regulaminie konkursu lub zgtoszonych po 
terminie- wraz z uzasadnieniem, 

6) wyjainienia i oiwiadczenia oferentow, 
7) wskazanie najkorzystniejszych dla udzielajqcego zamowienia ofert albo 

stwierdzenia, i e  iadna z ofert nie zostata przyjgta- wraz z uzasadnieniem, 
8) ewentualne odrgbne stanowisko cztonka Komisji konkursowej, 
9) wzmiankg o odczytaniu protokotu, 
10) podpisy cztonk6w Komisji konkursowej oraz os6b ewentualnie zaproszonych do 

udziatu w pracach Komisji konkursowej. 

1. Komisja konkursowa, w wyznaczonym terminie, moie wezwaC oferenta jednym ze 
sposob6w komunikacji: telefonicznie, pisemnie, faksem lub pocztq elektronicznq, pod 
rygorem nie rozpatrywania oferty, do uzupetnienia dokument6w, o ktdrych mowa 
w 5 5 ust.1. 

2. Oferty majqce braki formalne, nieuzupetnione w terminie wyznaczonym przez Komisjq 
konkursowq nie bgdq rozpatrywane. 



3. Przyjqcie oferty przez Komisjq konkursowq do drugiego etapu konkursu nie jest 
toisame z wyborem oferenta na realizatora programu. 

4. Komisja konkursowa dziata na posiedzeniach zamknietych bez udziatu oferentow, 
z wyjqtkiem czynnoici, o ktorych mowa w 5 8 ust. 2 pkt 1 i 7. 

1. Komisja konkursowa moie z wybranymi oferentami przeprowadzit negocjacje. 
2. Komisja konkursowa powiadamia oferentow jednym ze sposob6w komunikacji: 

telefonicznie, pisemnie, faksem lub pocztq elektronicznq o terminie i miejscu 
negocjacji. 

3. Z przeprowadzonych negocjacji Komisja konkursowa sporzgdza protokot. 
4. Protokot z negocjacji zawiera oznaczenie daty i miejsca oraz informacje o ustaleniach 

poczynionych przez strony. 
5. Protokot z negocjacji podpisuje przewodniczqcy Komisji konkursowej i co najmniej 

dwoch jej cztonkow oraz oferent. 

6. Kaidy cztonek Komisji konkursowej moie wnieit do protokotu zdanie odrebne 
w sprawie wyboru oferenta na realizatora programu. 

7. Komisja konkursowa moie dokonat wyboru oferty w caioici, bez przeprowadzenia 
negocjacji. 

5 11 
1. Komisja konkursowa niezwtocznie zawiadamia oferentow (pisemnie, faksem lub 

pocztq elektronicznq) o zakohczeniu konkursu i jego wyniku. 
2. Wyniki zostanq podane do wiadomoici publicznej przez wywieszenie na tablicy 

ogtoszeri w siedzibie Urzqdu Miasta i Grniny Serock, ul. Rynek 21, 05-140 Serock oraz 
w Biuletynie lnformacji Publicznej Urzqdu Miasta i Gminy w Serocku pod adresem 
www.bip.serock.pl . 

5 12 
1. W toku postepowania konkursowego przed rozstrzygniqciem konkursu, oferent moie 

ztoiyt Komisji konkursowej umotywowanq skarge, ktorq Komisja rozpatruje 

w terminie trzech dni od daty jej ztoienia. 
2.  Do czasu rozpatrzenia skargi postqpowanie konkursowe zostaje zawieszone. 
3. 0 wniesieniu i rozstrzygnicciu skargi Komisja konkursowa w formie pisemnej, faksem 

lub w formie elektronicznej niezwtocznie informuje pozostatych oferentow 
i udzielajgcego zambwienie. 

1. Oferent moie ztoiyt do Burmistrza Miasta i Gminy Serock umotywowany protest 
dotyczqcy rozstrzygniecia konkursu w ciqgu 3 dni od otrzymania zawiadomienia, 
o kt6rym mowa w 5 11 ust. 1. 

2. Wniesienie protestu jest moiliwe tylko przed zawarciem umowy. 
3. Udzielajqcy zamowienia nie moie zawrzet umowy po wniesieniu protestu, a i  do jego 

rozstrzygnigcia. 
4. Udzielajqcy zamowienia rozpoznaje i rozstrzyga protest najpoiniej w ciqgu 3 dni od 

daty jego ztoienia. 



5. 0 wniesieniu i rozstrzygnigciu protestu udzielajqcy zambwienia niezwtounie informuje 
w formie pisemnej, faksem lub w formie elektronicznej pozostatych oferentbw. 

6. W przypadku uwzglgdnienia protestu udzielajqcy zambwienia powtarza konkurs ofert 
w catoici lub w czgici. 

Udzielajacy zambwienia zawrze umowg z wybranym przez Komisjg konkursowq oferentem, 
nie p6fniej ni i  w terminie do 7 dni od dnia rozstrzygnigcia konkursu ofert. 

Przewodniczgcy oraz cztonkowie Komisji konkursowej sg zobowiqzani do ztoienia 
oiwiadczenia, i e  nie sq spokrewnieni z oferentami, nie pozostajq w stosunku nadrzednoici 
duibowej, pracy lub innej. 

Konkurs pneprowadza Komisja konkursowa zgodnie z niniejszym Regulaminem konkursu 
ofert, oceniajgc zloione oferty. 



Zatqcznik Nr 3 
do Zarz~dzenia Nr 99/8/2019 

Burrnistrza Miasta i Gminy Serock 
2 dnia 18 czerwca 2019r. 

Warunki uuestnictwa w konkursie ofert na realizacje gminnego programu zdrowotnego 

tqczna wysokoie irodkow publicznych przeznaczonych na realizacje zadania wynosi 36.000~1 
brutto (trzydzieici szeit tysiecy zlotych), w tym: 

1) 12.000 zt (dwanaicie tysiqcy zlotych) na rok 2019, 
2) 12.000 zt (dwanaicie tysiqcy ztotych) na rok 2020, 
3) 12.000 z l  (dwanaicie tysiqcy zlotych) na rok 2021. 

1. Zadanie: 

1) Przedmiotem konkursu jest realizacja w latach 2019-2021 gminnego programu 
polityki zdrowotnej szczepieri ochronnych przeciw grypie dla osob z grupy 
szczeg6lnego ryzyka, w sktad kt6rego wchodzq nastqpujqce elementy: 
1) przedstawienie harmonogramu karnpanii inforrnacyjno-edukacyjnej, 
2) przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej obejmujqcej 

rozpowszechnienie informacji o Programie, 
3) edukacja adresatow Prograrnu poprzez przekazanie informacji o zasadnoici 

i istocie szczepienia, 

4) uzyskanie pisernnej zgody na wykonanie szczepieri, 
5) przekazywanie we wlasnym zakresie potencjalnym uczestnikom Programu 

informacji o miejscu realizacji Programu w lokalnych irodkach masowego 
przekazu oraz w inny sposbb zwyczajowo przyjety na terenie, w ktorym 
Program jest realizowany, 

6) przyjmowanie zgloszeri, informowanie o terminach szczepienia i rejestracji 
pacjent6w we wlasnym zakresie poprzez udostqpnienie przynajmniej jednej 
linii telefonicznej, 

7) zakup szczepionek przeciw grypie oraz wszelkich innych niezbqdnych zakup6w 
materiatow do realizacji zadania, 

8) przeprowadzenie badania lekarskiego kwalifikujqcego do szczepienia, 
9) wykonanie szczepieli, 
10) prowadzenie ewidencji osob zaszczepionych w ramach programu, 
11) umieszczenie w widocznym miejscu informacji o finansowaniu Programu ze 

irodk6w budietowych Miasta i Gminy Serock oraz informowania 
zainteresowanych Programem przedstawicieli irodk6w masowego przekazu 
o udziale Miasta i Gminy Serock w jego realizacji, 

12)sporzqdzenie i przedloienie, przy dokonywaniu rozliczenia finansowego 
umowy dokumentacji sprawozdawczej z realizacji Programu w formie 
pisemnej, 

13) prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami 
prawa, 



14)prowadzenie stosownej sprawozdawczoici z zakresu statystyki publicznej 
zgodnie z powszechnie obowiqzujgcymi przepisami prawa w tym zakresie, 

15) zapewnienie wysokiej jakoici wszystkich udzielanych iwiadczen zdrowotnych 
objqtych Programem. 

2) Podmiot realizujqcy Program zobowiqzany jest zapewnit wszystkie materiaty 
medyczne niezbqdne do wykonania badah i szczepieh. 

3) Badania i szczepienia winny byt wykonane przez personel medyczny 
o potwierdzonych kwalifikacjach. Oferenci zobowiqzani sq wykonat catoit 
zamowienia we wtasnym zakresie, wedtug harmonogramu ustalonego ze 

Zleceniodawcq. 

4) Termin realizacji Programu: od 1 wrzeinia 2019r. do 31 grudnia 2021r. 

2. Warunki konieczne- wymagane od uczestnik6w konkursu: 
1) zatrudnienie personelu niezbqdnego do realizacji Programu, tj. lekarzy 

posiadajqcych specjalizacjq w zakresie chorob wewnqtrznych lub medycyny 
rodzinnej, 

2) wykonywanie badan bgdzie odbywato siq w gabineciel gabinetach 
zlokalizowanych na terenie Miasta Serock (w granicach administracyjnych Miasta 

Serock), 
3) spetnienie warunkow lokalowych okreilonych w przepisach rozporzqdzenia 

Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegotowych wymagah, 
jakim powinny odpowiadat pomieszczenia i urzqdzenia podmiotu wykonujqcego 
dziatalnoit leczniczg (Dz. U. z 2019 r. poz. 595). 

3. Wykluczenie oferent6w 
Z ubiegania siq o udzielenie zamdwienia wyklucza sig Oferentow, ktdrzy nie spetniajq 
warunkow koniecznych - wymaganych od uczestnikdw konkursu opisanych w pkt. 2. 

4. ZawartoJC dokumentdw konkursowych: 
1) regulamin organizowania konkursu, 
2) warunki uczestnictwa w konkursie, 

3) wzor ,,Formularza oferty- dane rejestrowe", 
4) wzdr ,,Formularza oferty- oiwiadczenie oferenta", 
5) wzor ,,Formularza oferty- harmonogram i kosztorys", 
6) wzor umowy na realizacjq profilaktycznego programu polityki zdrowotnej na lata 

2019-2021 pod nazwq ,,program polityki zdrowotnej- szczepieh ochronnych 
przeciw grypie dla osob z grupy szczeg6lnego ryzyka". 

5. Oferty bgdg oceniane wedlug nastgpujpcych kryteribw: 
Proponowana wysokoit irodkow publicznych ptatna za realizacjq programu za jednq 
osobq podana w ,,Formularzu oferty- harmonogram i kosztorys" jest cenq, ktorq ma 
zaptacit Udzielajqcy zamowienie- Miasto i Gmina Serock. 
Kryterium oceny- 100% cena. Wysokoit stawki (wybor oferenta proponujqcego 
najniiszg stawkc) za zaszczepienie jednej osoby wraz z kwalifikacjq lekarskq. 



6. Tryb przesuniecia terrninu lub odwotania konkursu 
Udzielajqcy zamowienia zastrzega sobie prawo do przesuniecia terminu skiadania ofert 
bqdi odwotania konkursu bez podania przyczyn. 

7. Dokurnenty sktadajqce sie na ofertg 
Oferenci zobowiqzani sq ztoiyt nastepujqce dokumenty: 
1) oferte na formularzu zgodnym z zatqcznikiem nr 4,s i 6 do niniejszego zarzqdzenia, 

opatrzonq pieczeciq i podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu 
leczniczego sktadajqcego oferte, 

2) aktualny wydruk ksiegi rejestrowej podmiotu leczniczego z rejestru podmiotow 
wykonujqcych dziatalnoit leczniczq ubiegajqcego sie o realizacjq programu 
(oferenta), 

3) kopie statutu podmiotu leczniczego (oferenta), 
4) kopiq zaiwiadczenia od nr NIP oferenta, 
5) kopie zaiwiadczenia o nr REGON oferenta, 
6) kopie polisy ubezpieczenia OC w zwiqzku z udzielaniem iwiadczeri zdrowotnych, 
7) aktualnq informacje o podmiocie wykonujqcym dzialalnoft leczniczq (oferencie) 

z rejestru przedsiebiorc6w Krajowego Rejestru Sqdowego lub Centralnej Ewidencji 
i lnforrnacji o Dzialalnoici Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej. 

Wszystkie kopie dokumentow oraz wydruki powinny byt potwierdzone za zgodnoit 
z oryginatem osobe uprawnionq do reprezentowania podmiotu leczniczego (oferenta) 
i sygnowane jego podpisem oraz pieczeciq. 

8. Koszt sporzqdzenia oferty 
Wszystkie koszty sporzqdzenia oferty ponosi oferent. 

9. Spos6b i termin sktadania ofert 
1) Oferty naleiy sktadat w opieczqtowanej i zaklejonej koperciel kopertach 

z dopiskiem ,,Oferta na konkurs ofert na realizacje gminnego programu 
zdrowotnego pod nazwq program polityki zdrowotnej- szczepieri ochronnych 
przeciw grypie dla osob z grupy szczeg6lnego ryzyka" nie poiniej n i i  do dnia 
.................. (decyduje data faktycznego wptywu). 

2) Oferty zloione po terminie nie bed? rozpatrywane. 

10. Wybbr oferenta: 
1) W pierwszej czefci konkursu oferty bedq oceniane pod wzgledem formalnym 

(kompletnoit dokumentow). Komisja konkursowa, w wyznaczonym terminie, 
moie wezwat oferenta pod rygorem nie rozpatrywania oferty do uzupetnienia 
dokumentow, o kt6rych mowa w 5 5 ust. 1 pkt 2-7 Regulaminu organizowania 
konkursu ofert. 

2) Oferty sporzqdzone wadliwie bqdi niekompletne w zakresie przedstawionych 
informacji nie bedq rozpatrywane ze wzgledow formalnych. 



3) W drugiej czeici konkursu oferty zostanq ocenione przez Komisje konkursowg pod 
wzgledern merytorycznym w oparciu o formularz ofertowy. 

4) Rozstrzygniqcie konkursu ofert nastqpi niezwtocznie po dokonaniu wybory 
najkorzystniejszej oferty. Wyniki zostang podane do wiadomoici publicznej przez 
wywieszenie na tablicy ogtoszeli w siedzibie Urzedu Miasta i Grniny Serock oraz 
w Biuletynie lnformacji Publiunej Urzcdu Miasta i Gminy w Serocku 
www.bi~.serock.~l 

5) Umowa z wybranym oferentem zostanie zawarta w przewidywanym terminie 7 dni 
od dnia rozstrzygniecia konkursu. 

11. Osoba uprawniona do kontakt6w z oferentaml: 
Rafat Karpiliski- Sekretarz Miasta i Gminy Serock- tel. 22782 88 03, 
r.kar~inski@serock.pI 

12. Postanowlenla kohcowe 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarzqdzeniem zastosowanie majq 
odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego w zakresie dziatu II (art. 66-72 k.c.). 



Zalqunik Nr 4 
do Zarzgdzenia Nr 99/8/2019 

Burmistna Miasta i Grniny Semck 
z dnia 18 uerwa 2019r. 

.............................. dnia ......................... 
(pieczet oferenta) 

Formularz Oferty- dane rejestrowe 

Nazwa programu, na M6ry sktadana jest oferta: 

realizacja gminnego programu zdrowotnego pod nazwg ,,program polityki zdrowotnej - 
szczepieri ochronnych przeciw grypie dla os6b z grupy szczeg6lnego ryzyka" 

Nazwa oferenta (zgodnie z dokumentem rejestrowym) 

Numer wpisu oferenta do rejestru podmiotbw wykonujgcych dziatalnolt leuniug: 

Adres siedziby oferenta (zgodnie z dokumentem rejestrowym) 

Imip i nazwisko oraz funkcja osoby upowainionej do reprezentacji 

lmip i nazwisko gtbwnego ksiggowego lub osoby upowainionej do prowadzenia roziiczenia 
finansowego 

NIP: ............................................................ REGON: .......................................................................... 
Nazwa banku 1 numer konta bankowego 

Adres miejsca (gabinetu), w ktbrym bgdzie realizowany program: 

~ ] ; e s ; L )  
f i l j e a w  i.r,' N Y  

.......... ...................................................... 
A,fir i  Rc,rk~ow.ski 

(podpis i pieczqtka osoby upowainionej do 
reprezentacji oferenta) 



Zalqcznik Nr 5 
do Zanadzenia Nr 99/6/2019 

Burmistrza Miasta i Gminy Serock 
z dnia 18 czerwca 2019r. 

(pieczet oferenta) 
............................... dnia ........................ 

Formularz oferty- olwiadczenie oferenta 

1. Nazwa programu, ka ktory skladana jest oferta: realizacja gminnego programu 
zdrowotnego pod nazwq ,,program polityki zdrowotnej- szczepieri ochronnych przeciw 
grypie dla o d b  z grupy szczegolnego ryzyka" 

2. Oiwiadczam, i e  zapoznalem siq z treiciq ogloszenia konkursowego oraz dokumentdw 
konkursowych, w tym warunkami umowy i przyjmujq je bez zastrzeieh. 

3. Oiwiadczam, i e  zapoznalem siq z treiciq uchwaiy Nr 68/1X/2019 Rady Miejskiej 
w Serocku z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjqcia do realizacji profilaktycznego 
programu polityki zdrowotnej na lata 2019-2021 wraz z zalqcznikiem. 
, . 4. Osw~adczam, i e  ......................................................................................................................... 

(nazwa podmiotu wykonujqcego dzialalnoit leczniczq- oferenta) 
realizuje ambulatoryjne iwiadczenia zdrowotne obejmujqce iwiadczenia opieki 
zdrowotnej- w zakresie zgodnym z przedmiotem konkursu na podstawie umowy 
nr ............................................. z dnia ......................................... podpisanej 

z Mazowieckim Oddziatem Wojewodzkim Narodowego Funduszu Zdrowia. 
5. Oiwiadczam, i e  pomieszczenia, w ktbrych realizowany bqdzie program sq 

dopuszczone pod wzglqdem sanitarnym przez Palistwowq Inspekcjq Sanitarnq- 
w szczegolnoici spelniajq warunki okreilone w przepisach rozporzqdzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegdiowych wymagan, jakim powinny 
odpowiadat pomieszczenia i urzqdzenia podmiotu wykonujqcego dzialalnoit leczniczg 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 595). 
Oiwiadczam, i e  w przypadku przyjqcia oferty program realizowany bqdzie przez 
personel medyczny posiadajqcy nastqpujqce kwalifikacje: 

Lp. lmig i nazwisko, tytui zawodowy Szczeg6iowy opis kwalifikacji (posiadane 
specjalizacje, data zatrudnienia u oferenta) 

1 ......................................................... ....................................................................... 
2 ......................................................... ...................................................................... 

6. Oiwiadczam, l e  spelniam wszystkie wymogi konieczne okreilone w warunkach udziatu 
w konkursie. 

7. Oiwiadczam, i e  w przypadku przyjqcia oferty program realizowany bqdzie w oparciu 
o nastqpuj3cy sprzet i aparaturq medycznq ( nazwa, wiek): 

(Uwaga: wypeiniat tylko w przypadkach koniecznoici stosowania w programie sprzqtu 
specjalistycznego; w pozostaiych przypadkach wpisat ,,nie dotyczy"). 



8. W zatgueniu przedktadarn nastgpujgce dokurnenty: 
1) Aktualny wydruk ksiggi rejestrowej podmiotu leczniczego z rejestru podrniotdw 

wykonujgcych dzialalnoK leczniczg ubiegajgcego sip o realizacjg prograrnu 
[oferenta), 

2) Kopig statutu podrniotu leczniczego (oferenta). 
3) Kopig zafwiadczenia o nr NIP oferenta, 
4) Kopig zalwiadczenia o NR REGON oferenta, 
5) Kopig polisy ubezpieczenia OC w zwigzku z udzielaniern fwiadczeh zdrowotnych, 
6) Aktualng inforrnacjg o podrniocie wykonujgcyrn dzialalnoft leczniczg (oferencie) 

z rejestru przedsigbiorc6w Krajowego Rejestru Sgdowego tub Centralnej Ewidencji 
i lnforrnacji o Dzialalnofci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej. 

9. Wszystkie kopie dokument6w oraz wydruki powinny bye potwierdzone za zgodnoit 
z oryginatern przez osobg uprawniong do reprezentowania podrniotu leczniczego 
(oferenta) i sygnowane jego podpisern oraz pieczgcig. 

(podpis oaz pieczatka osoby upowainionej do 
reprezentacji oferenta) 



Zatqcznik Nr 6 
do Zarzqdzenia Nr 99/6/2019 

Burmistrza Miasta i Gminy Serock 
z dnia 18 czerwca 2019r. 

.............................. ........................... dnia 
(pieczgtka naglowkowa oferenta) 

Formulan Oferty- hatmonogram i kosztorys 

Nazwa programu, na ktbry sktadana jest oferta: 

realizacja gminnego programu zdrowotnego pod nazwq ,,program polityki zdrowotnej- 
szczepien ochronnych przeciw grypie dla osob z grupy szczegolnego ryzyka". 

Miejsce realizacji Programu ( nazwa przyjmujqcego zamowienie i doktadny adres gabinetu, w 
ktorym realizowany bgdzie Program): ................................................................................................. 

Opis Programu: Realizacja Programu bgdzie polegai na : 
1) przedstawieniu Udzielajqcemu zamowienia harmonogramu kampanii 

informacyjno-edukacyjnej w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy, 

2) przeprowadzeniu kampanii informacyjno-edukacyjnej obejmujqcej 
rozpowszechnienie informacji o Programie, 

3) edukacji adresatow Programu poprzez przekazanie informacji o zasadnoici 
i istocie szczepienia, 

4) uzyskaniu pisemnej zgody na wykonanie szczepien, 
5) przekazywaniu we wtasnym zakresie potencjalnym uczestnikom Programu 

informacji o miejscu realizacji Programu w lokalnych irodkach masowego 
przekazu oraz w inny sposob zwyczajowo przyjgty na terenie, w ktorym 
Program jest realizowany, 

6) przyjmowaniu zgtoszen, informowanie o terminach szczepienia i rejestracji 
pacjentow we wtasnym zakresie poprzez udostgpnienie przynajmniej jednej 
iinii telefonicznej, 

7) zakupu szczepionek, zakupu materiatow niezbgdnych do realizacji zadania, 
8) przeprowadzeniu badania lekarskiego kwalifikujqcego do szczepienia przed 

kaidq dawkg szczepienia, 
9) wykonaniu szczepieli, 
10) prowadzeniu ewidencji osob zaszczepionych w ramach programu, 
11) umieszczeniu w widocznym miejscu informacji o finansowaniu Programu ze 

irodkow budietowych Miasta i Gminy Serock oraz informowaniu 
zainteresowanych Programem przedstawicieli irodkow masowego przekazu 
o udziale Miasta i Gminy Serock w jego realizacji, 



12)sporzqdzeniu i przedtoieniu, przy dokonywaniu rozliczenia finansowego 
umowy dokumentacji sprawozdawczej z realizacji Programu w formie 
pisemnej, 

13) prowadzeniu dokumentacji medycznej zgodnie z obowipzujqcymi przepisami 
prawa, 

14)prowadzeniu stosownej sprawozdawczoici z zakresu statystyki publicznej 
zgodnie z powszechnie obowiqzujqcymi przepisami prawa w tym zakresie, 

15) zapewnieniu wysokiej jakoici wszystkich udzielanych iwiadczen zdrowotnych 
objetych Programem 
a) podmiot realizujqcy program jest zobowiqzany zapewnit wszystkie 

materiaty medyczne niezbgdne do wykonania badan i szczepien. 

b) badania i szczepienia winny byt wykonane przez personel medyczny 
o potwierdzonych kwalifikacjach. Oferenci sq zobowiqzani wykonat catoit 
zamdwienia we wtasnym zakresie, wedtug harmonogramu ustalonego ze 
Zleceniodawcq. 

Czas realizacji Programu: od 1 wrzeinia 2019r. do 31 grudnia 2021r. 
Telefoniczna rejestracja i informacja pacjentow: 
nr tel. ............................... w godz. od ............... do ............................... 
Podczas rejestracji wyznaczony zostanie dzieh i godzina przyjgcia pacjenta. 

Terminy udzielania iwiadczeri w ramach Programu: 
Pacjenci bgdq przyjmowani od ................ do .................. w godz. od .................. do ....................... 

Minimalna l iuba personelu medycznego udzielajqcego iwiaduel i  objetych Programem: 
(wskazanie rodzaju i liczby personelu): 

Wskazanie nr telefonu I adresu e-mail do osoby odpowiedzialnej za organizacje Programu 
ze strony Przyjmujqcego zam6wienie: 

Kalkulacja koszt6w 
PLAN RZECZOWO- FINANSOWY 

1. Liaba szuepien 
tqczna liczba szczepieri, ktorq oferent moie wykonat w ramach programu 

2. Cena: 
Jednostkowa cena szczepionki (w zt brutto- obejmuje zadania, do ktbrych wykonania 
zobowigzany jest oferent, m.in. zakup szczepionek, badanie lekarskie, wykonanie 
ustugi szczepien, edukacja) ....................................................................................................... 



3. Koszt calkowity: 

(podpis i pieczgtka osoby upowainionej do 
reprezentacjl oferenta) 

Qczna liczba szuepieh 

I 

Jednostkowa cena jednej 
dawki szczepionki (zt brutto) 

Catkowity koszt szczepieh (zt 
brutto) 



Zalqcznik Nr 7 
do Zarqdzenia Nr 99/B/2019 

Burmistrza Miasta I Gminy Serock 
z dnia 18 aewca 2019r. 

.......... UMOWA Nr 12019 

zawarta w dniu .............................. 2019r. pomiedzy: 

Miastem i Gminq Serock, ul. Rynek 21, 05-140 Serock, zwanq dalej ,,Udzielajqcym 
zam6wienian, reprezentowanq przez Pana Artura Borkowskiego- Burmistrza Miasta i Gminy 
Serock, przy kontrasygnacie Pani Moniki Ordak- Skarbnika Miasta i Gminy Serock 

........................................... wpisanym do Ksiqgi Rejestrowej podmiot6w wykonujqcych 
......................... dziatalnoit leczniczq prowadzonq przez pod numerem ....................... 

.............................. NIP: ....................... ... .... -........., REGON: , z siedzibq: 
............................................................................................... zwanym dalej ,,Przyjmujqcym 
zam6wienie" 

Umowa zostaje zawarta na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 48 ust.1, art. 48b ust. 1-4 i ust. 6 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o iwiadaeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
irodk6w publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 ze zm.) w zwiqzku z art. 114 ust. 1 pkt 1 i art. 
115 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzialalnoici leczniczej (Dr. U. z 2018 r. poz. 2190 ze 
zrn.) oraz uchwaly Nr 68/1X/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 kwietnia 2019 r. 
w sprawie przyjecia do realizacji profilaktycznego programu polityki zdrowotnej na lata 
2019-2021 oraz zarzqdzenia Nr ....................... Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 
................. w sprawie ogloszenia konkursu ofert na realizacje profilaktycznego programu 
polityki zdrowotnej na lata 2019-2021 

§ 1 
1. Przyjmujqcy zam6wienia zostat wytoniony w drodze konkursu ofert na realizacje 

profilaktycznego programu polityki zdrowotnej na lata 2019-2021, pod nazwq 
,,program polityki zdrowotnej szczepieli ochronnych przeciw grypie dla os6b z grupy 
szczeg6lnego ryzyka", w tym wykonanie badali i szczepieli profilaktycznych przeciw 

grypie. 
2. Przyjmujqcy zambwienie zobowiqzuje sie do realizacji zadania, kt6rego zakres zostat 

.................... szczeg6towo okreilony w ofercie ztoionej w dniu 2019r. 
3. Szczepieniami bedq objqte osoby, kt6re spetniq tqcznie nastepujqce warunki: 

1) ukoliczyty 55 r. i. w dniu szczepienia, 
2) zamieszkujq na terenie Miasta i Gminy Serock, 
3) rozliczajq sie z podatku dochodowego od os6b fizycznych w Urzqdzie Skarbowym 

w Legionowie ze wskazaniem adresu zamieszkania na terenie rniasta i gminy 
Serock, tym, i e  warunek ten nie dotyczy os6b, kt6re z racji wykonywania innej 
pracy zarobkowej nie podlegajq obowigzkowi rozliczania sie z podatku 
dochodowego od os6b fizycznych, 

4) posiadajq pozytywnq kwalifikacje lekarskg stwierdzajqcq brak przeciwwskazali do 
przyjqcia szuepionki przeciw grypie. 



Biorqc pod uwage fakt, i i program polityki zdrowotnej bedzie realizowany w latach 
2019-2021 ustalono grupe docelowq, wskazujqc osoby urodzone przed 1 stycznia 
1965r., kt6ra wynosi 4102 osob'. W kolejnych latach trwania projektu (jest on 
planowany na okres 3 lat) bqdq do niego przystepowat kolejne osoby wchodzgce 
w wiek umoiliwiajqcy uczestnictwo w akcji szczepieh. Szacunkowa liczba os6b 
starszych objeta bezptatnymi szczepieniami przeciwko grypie wynosi 900 os6b2. 

4. Wz6r oiwiadczenia o wyraieniu zgody na udziat w programie zdrowotnym 
obejmujqcym przeprowadzenia szczepienia przeciwko grypie stanowi zatqcznik nr 1 do 
Programu. 

5. Program bedzie realizowany od 1 wrzefnia 2019r. do 31 grudnia 202lr. 
6. Swiadczenia zdrowotne udzielane na podstawie umowy Przyjmujqcy zamowienie 

wykonywat bedzie przez personel medyczny posiadajqcy odpowiednie kwalifikacje 
zawodowe, zgodnie z obowiqzujqcymi w tym zakresie przepisami prawnymi. 
Przyjmujqcy zamowienie zobowiqzany jest do dotoienia naleiytej starannoici przy 
wyborze osob, kt6re w jego imieniu bed4 udzielat iwiadczeh zdrowotnych objetych 
przedmiotem umowy. 

7. Przyjmujqcy zamowienie oiwiadcza, i e  wszystkie pomieszczenia, w ktorych bgdzie 
udzielat iwiadczeh zdrowotnych spetniajq wymagania sanitarno-epidemiologiczne 
zgodnie z powszechnie obowigzujqcymi przepisami prawa w tym zakresie. 

§ 2 
1. W ramach realizacji przedmiotu umowy przyjmujqcy zamowienie zobowiqzany jest do: 

1) przedstawienia Udzielajqcemu zamowienia harmonogramu kampanii 
informacyjno-edukacyjnej w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy, 

2) przeprowadzenia kampanii informacyjno-edukacyjnej obejmujqcej 
rozpowszechnienie informacji o Programie, 

3) edukacji adresatow Programu poprzez przekazanie informacji o zasadnoici 
i istocie szczepienia, 

4) uzyskania pisemnej zgody na wykonanie szczepienia wedtug formularza 
stanowigcego zatqcznik nr 1 do niniejszej umowy, 

5) przekazywania we wtasnym zakresie potencjalnym uczestnikom Programu 
informacji o miejscu realizacji Programu w lokalnych irodkach masowego przekazu 
oraz w inny sposob zwyczajowo przyjety na terenie, w ktorym Program jest 
realizowany, 

6) przyjmowania zgtoszeh, informowanie o terminach szczepienia i rejestracji 
pacjentow we wtasnym zakresie poprzez udostepnienie przynajmniej jednej linii 
telefonicznej, 

7) zakupu szczepionek przeciw grypie oraz zakupu materiatow niezbednych do 
realizacji zadania, 

8) przeprowadzenia badania lekarskiego kwalifikujqcego do szczepienia, 
9) wykonania szczepieh, 
10) prowadzenia ewidencji osob zaszczepionych w ramach programu, 
11) umieszczenia w widocznym miejscu informacji o finansowaniu Programu ze 

irodk6w budietowych Miasta i Gminy Serock oraz informowania 

Dane z ewidencji ludnoki Urzedu Miasta i Gminy w Serocku wg stanu na dzieli 16 kwietnia 2019r, 
Koszt jednostkowy 40zll zaplanowany budiet 36.000 zt= 900 os6b 



zainteresowanych Programern przedstawicieli irodkow masowego przekazu 
o udziale Miasta i Gminy Serock w jego realizacji, 

12) sporzqdzenia i przedtoienia, przy dokonywaniu rozliczenia finansowego urnowy 
dokumentacji sprawozdawczej z realizacji Programu w forrnie pisemnej, 

13)prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami 
prawa, 

14) prowadzenia stosownej sprawozdawczoici z zakresu statystyki publicznej zgodnie 
z powszechnie obowiqzujqcymi przepisami prawa w tym zakresie, 

15)zapewnienia wysokiej jakoici wszystkich udzielanych fwiadczen zdrowotnych 
objetych Programem. 

2. Czynnoici, o ktorych rnowa w ust. 1 Przyjmujqcy zamowienie wykona w rarnach 
wynagrodzenia, o kt6rym mowa w 5 5 umowy. . . 

3. Udzielajqcy zamdwienia zobowiqzuje sig do udostgpnienia inforrnacji o realizacji 
Programu poprzez umieszczenie wiadomoici na jego stronie internetowej. 

5 3 
Przy realizacji przedmiotu umowy Przyjmujqcy zamdwienie zobowiqzany jest do zachowania 
praw pacjenta, naleiytej starannoici zgodnej ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej 
i zasadami etyki zawodowej, zapewnienia sprzgtu medycznego i urzqdzeri niezbgdnych do 
realizacji przedmiotu umowy spetniajqcych normy prawne. 

5 4 
1. Realizacja przedmiotu umowy, o ktorym mowa w 5 1 i 2, rozpoczyna sig z dniem 

zawarcia umowy a zakonczona bgdzie di dnia 31 grudnia 202lr. 
2. Zgtaszanie, rejestracja oraz szczepienia bgdq sig odbywaty w siedzibie Przyjmujqcego 

zamowienie w dniach i godzinach pracy jego placowki. 
3. 5wiadczenia udzielane bgdq przez osoby wskazane w ofercie ztoionej przez 

Przyjmujqcego zambwienie. 

5 5 
1. tqczna wysokoie irodkow publicznych przeznaczonych na realizacjg zadania wynosi 

36 000 zt brutto (stownie: trzydzieici szeit tysigcy ztotych), w tym: 
1) 12.000zt (dwanaicie tysiecy ztotych) na rok 2019, 
2) 12.000zt (dwanaicie tysiecy ztotych) na rok 2020, 
3) 12.000zt (dwanaicie tysigcy ztotych) na rok 2021. 

2. Przyznane irodki finansowe przekazane zostanq na rachunek bankowy Przyjmujqcego 
zambwienie- nr rachunku: ...................................................................................................... 

3. Ptatnoit za wykonanie szczepieli bedzie dokonana na podstawie faktur w terrninie 
14 dni od dnia otrzymania prawidtowo wystawionych faktur, tylko za osoby faktycznie 
przebadane, pod warunkiem, i e  zostanq zaszczepione przez Przyjmujqcego 
zamowienie i nie rnoie przekroczyt tqcznie kwoty zaplanowanej przez Udzielajqcego 
zamowienie na realizacjg iwiadczeh, tj. kwotg 36 000 zt brutto (stownie: trzydzieici 
szeit tysiecy ztotych). 

4. Koszt prograrnu szczepien rnoze ulec zmianie w zaleinoici od uzyskania zgody na 
zaszczepienie oraz ze wzglgdu na zrniang liczby os6b zamieszkatych w Mieicie i Gminie 
Serock. 



5. Cena jednostkowa szczepienia (1 dawka szczepionki) wynosi .................. z i  (siownie: 
...................... ziotych). 

6. Przyjmujqcy zamowienie jest zobowiqzany do prowadzenia wyodrebnionej 
dokumentacji finansowo- ksiegowej i ewidencji ksiggowania zgodnie z zasadami 
wynikajqcymi z ustawy z dnia 29 wrzeinia 1994 r. o rachunkowoici (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 351) w sposob umoiliwiajqcy identyfikacjq operacji ksiegowych. 

7. Przyjmujqcy zobowiqzuje sig do przechowywania dokumentacji zwiqzanej z realizacjq 
zadania przez 5 lat, liczg od poczqtku roku nastepujqcego po roku, w kt6rym realizowai 
program szczepien. 

5 6 
1. Miesieczne sprawozdania z realizacji Programu naleiy sktadat kaidorazowo w terminie 

do 15 dnia kaidego nastqpnego miesiqca. 
2. Sprawozdanie kohcowe z realizacji Programu naleiy ztoiyt w terminie 30 dni od dnia 

zakoriczenia realizacji programu szczepien. 
3. Sprawozdanie powinno zawierat l ist$ osob, u ktorych przeprowadzono szczepienia, 

zawierajgca nazwisko i imie, numer PESEL, adres zamieszkania. 
4. W razie stwierdzenia nieprawidiowoici w sprawozdaniu Udzielajqcy zamowienia 

zwrbci je Przyjrnujqcernu zamowienie, wyznaczajqc termin ich usuniecia i jednoczeinie 
wstrzyma wyptate wynagrodzenia. 

5. Na wniosek udzielajqcego zamowienie Przyjmujqcy zamowienie zobowigzuje sic 
udzielit niezwiocznie wszelkich dodatkowych informacji i przedtoiyt wszystkie 
dokumenty niezbedne do rozliczenia realizacji umowy. 

5 7 
1. Przyjmujqcy zamowienie oiwiadcza, i e  jest ubezpieczony od odpowiedzialnoici 

cywilnej za szkody wyrzqdzone przy udzielaniu iwiadczen zdrowotnych objetych 
umowq. 

2. Przyjmujqcy zamowienie oiwiadcza, i e  w przypadku, gdy terrnin obowiqzywania 
polisy, o ktdrej rnowa w ust. 1 jest krotszy n i i  termin obowiqzywania umowy, przediuiy 
okres ubezpieczenia od odpowiedzialnoici cywilnej co najmniej do konca 
obowiqzywania umowy. 

5 8 
W razie niewykonania lub wykonania umowy niezgodnie z jej postanowieniami z przyczyn 
leigcych po stronie Przyjmujqcego zamowienie, Przyjmujqcy zamowienie zobowiqzany bedzie 
do zapiacenia Udzielajqcemu zamowienia kar umownych w wysokoici 10% iqcznej wartoici 
brutto realizacji programu okreilonego w 5 5 w przypadku: 

a) stwierdzenia braku realizacji zaplanowanych zadari zgodnie z harmonogramem, 
o kt6rym mowa w 5 2 ust. 1 pkt 1, 

b) utrudnienia kontroli realizacji urnowy, 
c) przedstawienia przez Przyjmujqcego zamowienie danych dotyczqcych zrealizowanych 

iwiadczen zdrowotnych niezgodnych ze stanem faktycznym na podstawie ktorych 
Udzielajqcy zamdwienia dokonal piatnoici nienaleinych irodkow finansowych, 

d) udzielania iwiadczeri zdrowotnych przez osoby nieuprawnione lub nie posiadajqce 
stosownych kwalifikacji i uprawnien do ich udzielania w okreilonyrn zakresie lub 
w okreilonej dziedzinie medycyny, 



e) udzielania iwiadczeli zdrowotnych w sposob i w warunkach nieodpowiadajqcych 
wymogom okreilonym w umowie. 

5 9 
I. Umowa moie byt rozwiqzana na skutek zgodnego oiwiadczenia woli stron w kaidym 

czasie. 
2. Umowa moie byt rozwiqzana na skutek zlozenia oiwiadczenia o wypowiedzeniu przez 

Udzielajqcego zam6wienie z zachowaniem miesigcznego okresu wypowiedzenia 
w przypadku, gdy Przyjmujqcy zamdwienie: 
1) nie rozpocznie realizacji programu w ciqgu 1 miesiqca od daty zawarcia umowy, 
2) zaniecha udzielania iwiadczeli zdrowotnych lub ograniczy ich zakres, 
3) w okreflonym terminie nie doprowadzi do usuniecia stwierdzonych 

nieprawidlowoici, 
4) naruszy postanowienia umowy. 

§ 10 
1. Umowa zostanie rozwiqzana przez Udzielajqcego zam6wienie bez wypowiedzenia 

w razie stwierdzenia raiqcych nieprawidlowoici w jej realizacji stwierdzonych na 
podstawie wynikow kontroli, o kt6rej mowa w ust. 3 lub w przypadku utraty przez 
Przyjmujqcego zamdwienie specjalistycznej kadry bqdi sprzetu niezbednego do 
realizacji zadari w ramach Programu. 

2. W przypadku wczefniejszego rozwiqzania Umowy z przyczyn, o ktorych mowa w ust. 1 
Przyjmujqcemu Zamowienie przyslugiwat bedzie wynagrodzenie wylqcznie za 
iwiadczenia faktycznie udzielone do dnia otrzymania wypowiedzenia. 

3. Przyjmujqcy zambwienie zobowiqzany jest do poddania sig kontroli poprawnoici 
obliczenia wysokoici frodk6w publicznych, o kt6rych mowa w 5 5 umowy, 
prowadzonej przez przedstawicieli Udzielajqcego zam6wienia lub przez inny podmiot 
dzialajqcy z jego upowainienia. 

4. W przypadku prowadzenia kontroli, o ktorej mowa w ust. 3 Przyjmujqcy zam6wienie 
zobowiqzuje sig do udostepnienia wszelkiej wymaganej przez kontrolujqcych 
dokumentacji finansowej niezbednej do jej przeprowadzenia. 

W przypadku zaistnienia szkody, ktorej wysokoit przekracza kare umownq, Udzielajqcy 
zamowienia bgdzie mbgl iqdat odszkodowania uzupelniajqcego do wysokoici rzeczywistej 
szkody. 

5 12 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogq byt dokonywane jedynie w formie pisemnych 
aneks6w pod rygorem niewainoici. 

5 13 
W sprawach nieuregulowanych postanowieniem niniejszej umowy majq zastosowanie 
przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzialalnoici leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 
ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - 
Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.). 



5 14 
Ewentualne spory wynikle w trakcie realizacji urnowy bcdq rozstrzygane przez sqd 
powszechny wlalciwy dla siedziby Udzielajqcego zam6wienia. 

Umowg sporzqdzono w trzech jednobrzrniqcych egzernplarzach, dwa egzernplarze dla 
Udzielajacego zarn6wienie i jeden dla Przyjrnujqcego zarn6wienie. 

...................................................... 
Przyjrnujqcy zarn6wienie 

............. 
Udzielajqcy zarn6wienia 

Zalaczniki: 
1. Zgoda na szczepienie. 



(miejscowoLC, data) 

Zgoda na szczepienie 

Ja, ............................................................................................................................................................ 

zam. ......................................................................................................................................................... 

wyraiam zgode na objecie programem szczepiefi przeciw grypie. 

(czytelny podpis) 


