
ZARZĄDZENIE NR 69/2015
WÓJTA GMINY DŁUGOŁĘKA

z dnia 25 lutego 2015 r.

w sprawie ogłoszenia o konkursie ofert na realizację w roku 2015 profilaktycznego programu zdrowotnego 
pn. "Program Profilaktyki Zdrowotnej w kierunku eliminacji zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego 

(HPV) dla Gminy Długołęka"

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5, art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. 
z 2013 r. poz.594 z późn. zm.) i art. 48 ust. 1 i 4-7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) w związku 
z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych (Dz. U. z 2014 r. poz 1138 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ogłasza się konkurs ofert na realizację w roku 2015 profilaktycznego programu zdrowotnego pn. "Program 
Profilaktyki Zdrowotnej w kierunku eliminacji zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) dla Gminy 
Długołęka" stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. 1. Ustala się treść ogłoszenia o konkursie ofert na realizację programu zgodnie z załącznikiem nr 2 do 
niniejszego zarządzenia.

2. Ustala się treść formularza ofertowego na realizację programu w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do 
zarządzenia.

3. Ustala się wzór umowy o wykonanie świadczeń zdrowotnych w brzmieniu określonym w załączniku nr 4 do 
zarządzenia.

§ 3. 1. Na realizację programu w 2015 r. przeznacza się kwotę nie większą niż 55 000,00 zł (słownie: 
pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).

2. Środki finansowe na realizację programu określone są w budżecie gminy, w klasyfikacji budżetowej: dział 
851, rozdział 95149, § 4280.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy.

§ 5. Zarządzenie wymaga ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Urzędu Gminy Długołęka oraz na stronie internetowej Urzędu w zakładce profilaktyka zdrowotna.
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Załącznik Nr 1
do Zarządzenia nr  69/2015

Wójta Gminy Długołęka
z dnia 25.02.2015 r.

PROGRAM PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ
W KIERUNKU ELIMINACJI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA 

LUDZKIEGO (HPV) DLA GMINY DŁUGOŁĘKA

1. Okres realizacji programu:
Program realizowany będzie od 2012 roku i w zależności od zabezpieczonych 
środków w budżecie Gminy Długołęka w latach następnych. Obejmował on będzie 
swoim zakresem grupę dziewczynek w wieku 13 lat zameldowanych w Gminie 
Długołęka wg stanu na 15 stycznia każdego roku.

2. Problem zdrowotny a Gmina:
Zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony zdrowia jest 
jednym z najważniejszych zadań gminy wynikających z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.).

Do zadań własnych gminy w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń 
opieki zdrowotnej należy w szczególności opracowanie i realizacja oraz ocena 
efektów programów zdrowotnych wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych 
i stanu zdrowia mieszkańców- art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych (Dz.U. z 2004 r., Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.).

Zapobieganie chorobom cywilizacyjnym możliwe jest poprzez stosowanie 
odpowiedniej profilaktyki, a także poprzez podejmowanie wszelkich działań i 
środków zmierzających do wykrycia we wczesnych stadiach nowotworów, dających 
szansę na szybkie wyleczenie. Warunkiem poprawy i utrzymania zdrowia 
społeczeństwa jest tworzenie i realizacja odpowiedniej polityki zdrowotnej. 
Korzystanie z możliwości zapobiegania chorobom, o poważnych skutkach dla 
mieszkańców, jak i kosztownych ze względu na leczenie chorych mieści się w 
zakresie działań, które są odzwierciedleniem realizacji zadań własnych gminy w 
zakresie ochrony zdrowia. W związku z tym niniejszy program w pełni odzwierciedla 
misje gminy w zakresie ochrony zdrowia, umożliwiając profilaktykę w tak poważnym 
problemie zdrowotnym, jakim jest wysoka zapadalność jak i odsetek zgonów w 
związku z rakiem szyjki macicy.

3. Epidemiologia.
Ogólna charakterystyka:
W Polsce ponad 3.600 kobiet zapada co roku na raka szyjki macicy. Niektóre źródła 
podają liczbę niemal 4000 kobiet. Umieralność z tej przyczyny sięga połowy chorych 
kobiet. Pod względem zachorowalności i umieralności z powodu tej choroby Polska 
zajmuje czołowe miejsce wśród krajów Unii Europejskiej. Województwo 
dolnośląskie, w którym leży Gmina Długołęka należy do obszarów, w których odsetek 
zgonów spowodowanych nowotworami złośliwymi jest na bardzo wysokim poziomie. 
Rak szyjki macicy w skali całego świata jest drugim, co do częstości rakiem, który 
dotyka kobiety i drugą, co do częstości przyczyną ich zgonów z powodu chorób 
nowotworowych. Globalnie, co roku notuje się ok. 500 000 nowych zachorowań, a 
około 300 000 kobiet umiera z powodu raka szyjki macicy. Szacuje się, że na świecie 
liczba kobiet chorych na raka szyjki macicy sięga 1,4 miliona. W Polsce zapada na ten 
typ nowotworu ponad 3600 kobiet rocznie, z czego umiera, co roku niemal 2000. Jest 
to jeden z najwyższych wskaźników umieralności w Europie. Warto zauważyć, że o 
ile wskaźnik zachorowalności na raka szyjki macicy w Polsce nie różni się od 
odnotowanego w innych krajach Europy, o tyle odsetek kobiet przeżywający po 
rozpoznaniu tego nowotworu należy do najniższych w Europie i nie przekracza 50%. 
Profilaktyka w postaci regularnych badań cytologicznych jest w naszym kraju słabo 
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w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia przynoszą coraz lepsze 
efekty ilościowe, ale nadal odsetek odpowiedzi na zaproszenia i częstość 
wykonywania badań cytologicznych jest na niezadowalającym poziomie.

Psychofizyczne konsekwencje raka szyjki macicy:

W Polsce nie prowadzono systematycznych badań analizujących doświadczenia 
życiowe kobiet dotkniętych tą właśnie chorobą.  Dostępne są jedynie dane o 
charakterze epidemiologicznym, które wskazują, że niemal 1/3 zgonów dotknęła 
kobiety w wieku 15-49 lat, a więc kobiety młode, u progu lub w pełni aktywnego 
życia, karier zawodowych, niezrealizowanych planów na przyszłość. W perspektywie 
indywidualnego doświadczenia choroba nowotworowa powoduje ból oraz lęk wynikły 
z zagrożenia życia, dodatkowo podsycany negatywnymi wyobrażeniami i społecznymi 
„metaforami” raka. Rak jest przede wszystkim „zabójcą”. Pierwsze objawy choroby, a 
nawet dalsze, wskazujące już na znaczny rozwój, mogą być  przez kobietę 
ignorowane. Dopiero nasilenie się objawów (ból, dyskomfort fizyczny) powoduje 
niepokój, do którego po otrzymaniu diagnozy niejednokrotnie dołącza lęk i depresja. 
Źródłem wtórnych cierpień jest także leczenie (chirurgia, radioterapia, chemia), a 
także stresujące pobyty w szpitalach i obawy o los najbliższych, szczególnie dzieci 
pozbawionych opieki. Indywidualna reakcja na chorobę może się oczywiście różnić w 
zależności od szeregu czynników, takich jak styl, cykl życia kobiety, prognoza, co do 
dalszego rozwoju choroby, powodowane nią zaburzenia w strukturze rodziny, wiedza 
o raku i możliwościach jego leczenia, dotychczasowe doświadczenia z kontaktów z 
medycyną i wielu innych. Zawsze jednak stanowi źródło cierpień fizycznych i 
negatywnych emocji. Zakażenie wirusem HPV może wywierać także bardziej 
bezpośredni wpływ na przebieg ciąży. Liczne badania kliniczne i doświadczalne 
wskazują, że zakażenie genitalnymi typami HPV, w tym typami HPV 6/11 
(odpowiedzialnymi za kłykciny), może prowadzić do spontanicznych poronień we 
wczesnej fazie ciąży. Badania te stwierdziły obecność DNA wirusów HPV w 
próbkach pobranych aż z 70% płodów po poronieniu samoistnym. Wskazano także, że 
kobiety z historią zakażeń HPV mają ok. 3 razy większe ryzyko utraty ciąży, a także 
znaleziono HPV 18 w 50% preparatów nabłoniaka kosmówkowego złośliwego. W 
ostatnich latach odkryto też, że wirusy HPV 16 i HPV 31 mogą replikować de Novo w 
łożyskach trofoblastach.

HPV jako czynnik wywołujący raka szyjki macicy:

Rozpoznanym czynnikiem sprawczym raka szyjki macicy są onkogenne wirusy 
brodawczaka ludzkiego (HPV). Zakażenia genitalnymi typami tych wirusów 
wywołują różnego typu zmiany przednowotworowe i nowotworowe na błonach 
śluzowych narządów płciowych i innych okolic ciała. Wirus przenoszony drogą 
płciową. Ryzyko zakażenia genitalnymi typami HPV w ciągu całego życia u osób 
aktywnych seksualnie wynosi około 50%, a zakażenia te są najczęstsze u młodych 
kobiet. Spośród ponad 100 typów wirusa HPV, około 40 zakaża preferencyjnie błony 
śluzowe narządów płciowych. Największy związek z rakiem szyjki macicy wykazuje 
HPV 16 oraz HPV 18, które są odpowiedzialne za ponad 70% wszystkich przypadków 
tego raka i większość przypadków śródnabłonkowych zmian przednowotworowych. 
Ścisły związek między zakażeniem HPV (zwłaszcza HPV 16) a ryzykiem rozwoju 
raka szyjki macicy został potwierdzony także w kontrolowanych badaniach 
retrospektywnych. Zmiany niskiego stopnia na szyjce macicy i w innych okolicach 
ciała: sromie, prąciu, odbycie są wywoływane nie tylko przez typy onkogenne HPV, 
ale w części przypadków mogą być związane z zakażeniem wirusami o niskim 
potencjale onkogennym, głównie HPV 6 i HPV 11. Ponadto wirusy HPV i HPV 11 są 
odpowiedzialne za ponad 90% przypadków brodawek płciowych i brodawek w 
okolicy odbytu oraz dużej części zmian brodawczakowych w jamie ustnej. 
Prawdopodobny model rozwoju raka szyjki macicy przedstawia się następująco:
- infekcja HPV rozpoczyna się po kontakcie płciowym,
- u około 80% kobiet zwalcza infekcję i nie występują u nich jakiekolwiek objawy i 
zmiany na szyjce macicy,
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- u 20% kobiet ostra infekcja przechodzi w fazę przewlekłą i w ciągu 2-4 lat rozwijają 
się zmiany typu CIN (Śródnabłonkowa neoplazja szyjki macicy CIN- cervical 
intracpithelial neoplasia),
- u 15 % kobiet następuje samowyleczenie infekcji HPV wraz z regresją zmian CIN,
– u 3-5 % nieleczonych kobiet rozwija się rak szyjki macicy.

Diagnostyka i leczenie:

Leczenie chorych z rakiem szyjki macicy wymaga bardzo starannej diagnostyki 
zarówno histopatologicznej, jak i radiologicznej  oraz dużego doświadczenia zespołu 
leczącego. Jedynie prawidłowo zaplanowane i właściwie oraz terminowo 
przeprowadzone leczenie daje szanse na dobry ostateczny wynik terapii. Leczenie jest 
na pewno kosztochłonne i bardzo stresujące dla pacjentek. Objawy kliniczne raka 
szyjki macicy pojawiają się dość późno i wiele kobiet we wczesnych stadiach choroby 
nie zgłasza dolegliwości. Zazwyczaj jako pierwszy sygnał nieprawidłowości pojawia 
się krwawienie niezwiązane z miesiączką, mogą także występować krwawienia po 
stosunku. W następnym okresie dołączają się upławy i bóle w okolicy krzyżowo – 
lędźwiowej lub pośladków. W bardzo zaawansowanych stadiach choroby występuje 
obrzęk kończyny dolnej. Częstym sygnałem do podjęcia kroków diagnostycznych jest 
nieprawidłowy wynik cytologii pobranej z szyjki macicy, ale dopiero wynik badania 
histopatologicznego materiału pobranego z tarczy części pochwowej (wskazane 
wykonanie biopsji pod kontrolą kolposkopu) lub wyskrobin z kanału szyjki upoważnia 
do rozpoznania choroby nowotworowej. Wynik histopatologiczny określa typ 
nowotworu, istotny do właściwego doboru metody leczenia, jednak ostateczne 
zakwalifikowanie do rodzaju terapii jest możliwe po określeniu. Wybór metody terapii 
jest zatem wypadkową kilku istotnych czynników, tj. stopnia zaawansowania choroby, 
typu histologicznego nowotworu, wieku chorej, jej indywidualnych preferencji oraz 
możliwości i doświadczenia ośrodka podejmującego się leczenia raka szyjki macicy. 
Należy jednak podkreślić, że niezależnie od zastosowanych, skomplikowanych i 
kosztownych procedur, leczenie pozostawia trwały, okaleczający ślad zarówno w ciele 
oraz jego funkcjach, jak i  w psychice kobiety. Opóźniona w Polsce diagnostyka raka 
szyjki macicy u kobiet, wysokie koszty leczenia, problematyczne – przynajmniej w  
porównaniu z innymi krajami europejskimi jego efekty, ale przede wszystkim 
przedwczesne zgony wielu kobiet stanowią istotną przesłankę do intensyfikacji działań 
profilaktycznych ograniczających występowanie i skutki choroby. W związku z 
powyższym, profilaktyka w postaci promocji zdrowego trybu życia, odpowiednich 
nawyków, świadomości potrzeby wykonywania badań cytologicznych a także akcje 
szczepień przeciwko zakażeniom HPV – są bardzo ważnym i niezbędnym czynnikiem.
 
4. Populacja podlegająca samorządowi gminnemu w Długołęce i populacja           
kwalifikująca się do objęcia programem:

Populacja podlegająca Gminie Długołęka to ok. 23 000 mieszkańców. Programem 
objęte będą dziewczynki w wieku 13 lat, zameldowane na terenie gminy Długołęka 
wg stanu na 15 stycznia każdego roku. Są to w 2012 roku ok. 124 dziewczynki. 
Planowane jest szczepienie za zgodą opiekunów wszystkich dziewczynek 
zameldowanych na terenie gminy w wieku 13 lat (wg stanu na 15 stycznia każdego 
roku).

            
            5. Obecna sytuacja dotycząca profilaktyki raka szyjki macicy:

Aktualnie w Polsce profilaktyka raka szyjki macicy polega na prowadzeniu badań 
cytologicznych. Badania tego typu są finansowane przez  NFZ. Badanie cytologiczne 
jest podstawowym, nieinwazyjnym, niebolesnym badaniem szyjki macicy 
pozwalającym na wykrycie wczesnych zmian przednowotworowych i 
nowotworowych, kiedy jeszcze nie dają one objawów subiektywnych i mogą nie być 
widoczne w badaniu ginekologicznym. Dzięki temu badaniu można wykryć 
minimalne zmiany na szyjce macicy, kwalifikujące się do leczenia miejscowego, bez 
konieczności przeprowadzenia rozległej operacji brzusznej, jaka ma miejsce w 
przypadku zmian bardziej zaawansowanych. Należy podkreślić, że mikroskopowe Id: 6278DA3F-E09A-48F6-8CBE-0EE2A4765090. Przyjęty Strona 4



zaawansowanie zmiany pozwala na oszczędzające ich usunięcie, co ma szczególne 
znaczenie dla celów prokreacyjnych, zwłaszcza u młodych kobiet. Jednak odsetek 
kobiet prowadzących te badania regularnie, jest niski. Wirusem brodawczaka 
ludzkiego jest zakażonych na świecie 10-20 % osób w wieku 15-49 lat, w tym nawet 
40 % kobiet poniżej 25 roku życia. 25 % kobiet nie wykonuje regularnie badań 
cytologicznych (19 % robi ją raz na trzy lata lub rzadziej, a 6 % nigdy). To dane 
pochodzące z badania przeprowadzonego przez Millward Brown SMG/KRC na 
zlecenie Fundacji MSD dla Zdrowia Kobiet, w dniach 23-30 kwietnia 2010 r., na 
próbie 652 kobiet w wieku 25-59 lat. Istnieje prawdopodobieństwo, że te statystyki są 
jeszcze mniej korzystne. Z danych NFZ wynika, że w 2009 roku w Polsce 
przeprowadzono ok. 900 000 badań cytologicznych finansowanych przez NFZ. Być 
może drugie tyle prywatnie. Populacja kobiet w Polsce to niemal 52 % mieszkańców 
naszego kraju, co daje prawie 20 000 000 osób. 900 000 badań cytologicznych 
finansowanych przez NFZ nawet przy założeniu, że nie dotyczy badanie to dzieci 
przed rozpoczęciem współżycia jest zbyt małą liczbą. Badanie również nie zawsze jest 
miarodajne. Może być obarczone błędem. Najpierw lekarz lub pielęgniarka musi 
pobrać wymaz koniecznie z tarczy i kanału szyjki macicy. Tu można popełnić 
pierwszy błąd.  Drugi – przy rozprowadzaniu próbki na szkiełku. Reszta zależy od 
osoby sprawdzającej próbkę w laboratorium. Ale jeśli próbka została nieprawidłowo 
przygotowana, wynik jest „warunkowy”. Tak dzieje się przy 26 % badań. To średnia 
krajowa. W tym rankingu niesławy przoduje Śląsk, gdzie aż 35 % próbek nie nadaje 
się do postawienia diagnozy, oraz Podkarpacie, z 40 % wskaźnikiem błędów. Tak 
więc inne działania profilaktyczne w przypadku naszego kraju muszą mieć miejsce.

6. Czy wprowadzenie programu jest niezbędne:

Ze względu na przedstawione powyżej ponure statystyki zapadalności na raka szyjki 
macicy, jak i póki co mało obiecujące statystyki badań profilaktycznych – szczepienie 
zapobiegające zakażeniom HPV, który jest główną przyczyną tego typu nowotworów, 
jak i wielu innych schorzeń, można dojść do wniosku, że w obecnej sytuacji program 
bezpłatnych profilaktycznych szczepień dziewczynek w odpowiednim wieku, oraz 
prowadzone działania edukacyjne są najlepszym rozwiązaniem. Gmina jako jednostka 
mająca za zadanie dbanie o zdrowie swoich mieszkańców wydaje się być najlepszym 
gwarantem i siłą sprawczą, by taką akcję mającą na celu edukację jak i 
przeprowadzenie szczepień ochronnych – przeprowadzić z własnych środków, na 
rzecz lokalnej społeczności, mając na względzie wagę problemu, jak i powszechnie 
znaną wiedzę medyczną.

7. Cele główne i pośrednie programu:

Cele główne:
 Zmniejszenie liczby zachorowań na raka szyjki macicy. Zabezpieczenie w jak 

najwyższym stopniu przed chorobami wywołanymi wirusem HPV kolejnych 
roczników dziewczynek

 Ukształtowanie właściwych nawyków higienicznych u dziewcząt objętych 
programem, zwiększenie poziomu świadomości zagrożeń u nich a także u 
chłopców i ich rodziców.

 Poinformowanie rodziców o zagrożeniu rakiem szyjki macicy, o profilaktyce 
oraz szczepieniach ochronnych.

 Uzyskanie zgody rodziców/opiekunów na przeprowadzenie szczepienia.
 Edukacja zdrowotna dziewcząt i chłopców dotycząca HPV.

              Cele pośrednie:
 Podniesienie poziomu świadomości zdrowotnej młodych dziewcząt i chłopców 

i ich rodziców.
 Wypromowanie zdrowego trybu życia wśród młodzieży szkolnej.
 Podniesienie świadomości celowości prowadzenia badań cytologicznych i 

poddawania się im jako podstawowego sposobu minimalizowania zagrożenia 
nowotworem szyjki macicy u dziewczynek i ich matek.

8. Efekty, jakie Gmina Długołęka zamierza osiągnąć realizując program:Id: 6278DA3F-E09A-48F6-8CBE-0EE2A4765090. Przyjęty Strona 5



Profilaktyka:
Profilaktyka raka szyjki macicy sprowadza się przede wszystkim do redukowania 
częstości występowania nowych zachorowań i ograniczenia roli czynników 
nasilających podatność na chorobę (profilaktyka pierwotna), oraz działań 
zmierzających do wczesnego wykrywania objawów (profilaktyka wtórna). Przez wiele 
lat, w zakresie zdrowia publicznego, w stosunku do raka szyjki macicy dominowały 
działania drugiego typu.  Profilaktyka polegała na realizacji indywidualnych badań 
cytologicznych i programów badań przesiewowych, wspieranych okazjonalnymi 
działaniami z zakresu edukacji zdrowotnej. Nowy etap walki z rakiem szyjki macicy 
na świecie rozpoczął się wraz z wprowadzeniem szczepionki przeciw HPV (dostępnej 
w Europie od 2006 roku), rozpoznanym, jako niezbędny czynnik warunkujący rozwój 
choroby. Powszechniejszą w krajach europejskich i w USA metodą profilaktyki raka 
szyjki macicy są powszechne szczepienia przeciw wirusowi HPV, które – według 
prowadzonych badań w zaszczepionej populacji eliminują w znacznym stopniu ryzyko 
zachorowania. Dotychczas 10 krajów europejskich wydało już oficjalne rekomendacje 
dotyczące szczepień przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego. Są to: Niemcy, 
Włochy, Francja, Norwegia, Wielka Brytania, Belgia, Szwajcaria, Austria, Szwecja i 
Luksemburg. Doświadczenia krajów zachodnich, a szczególnie skandynawskich, 
pokazują wyraźnie, że roli profilaktyki w zapobieganiu rakowi szyjki macicy nie 
można przecenić. Choroba ma poważne konsekwencje zdrowotne i społeczne, a jej 
leczenie pociąga za sobą znaczne koszty. Badania przesiewowe oraz działania 
profilaktyczne, obejmujące szczepienia przeciwko HPV, mogą nie tylko ograniczyć 
ryzyko występowania raka szyjki macicy, ale przyczynić się istotnie do zmniejszenia 
następstw psychospołecznych i ekonomicznych tej choroby. Jednak obecny poziom tej 
profilaktyki, ze względu na niski współczynnik pacjentek korzystających z możliwości 
prowadzenia takich badań należy uznać za niewystarczający, dlatego też prowadzenie 
szczepień w możliwie najszerszym zakresie wydaje się być nieodzownym elementem 
działań profilaktycznych.
Programy edukacyjne propagujące zdrowy styl życia mają na celu zapobieganie 
chorobie, co w efekcie zmniejszy koszty ponoszone na leczenie. Ważną sprawą jest 
aby edukacją objąć zarówno młode dziewczęta, chłopców jak i ich opiekunów. Jest to 
niezbędne przy kształtowaniu właściwych nawyków higienicznych w każdym domu.
Realizując program liczymy, że problem i jego waga stanie się powszechnie znany, a 
metody walki z nim, czyli odpowiedni tryb życia, nawyki zdrowotne, potrzeba 
poddawaniu się badaniom cytologicznym a i przekonanie zasadności szczepień będą 
zjawiskiem normalnym i ogólnie przyjętą normą postępowania w związku z 
zagrożeniem tą chorobą.

Szczepienia ochronne:
Szczepionka czterowalentna – przeciw czterem najczęściej występującym typom 
wirusa brodawczaka ludzkiego, w tym dwóm z grupy onkogennej (HPV 16 i HPV 18) 
oraz dwóm typom tzw. niskiego ryzyka (HPV 6 i HPV 11) zalecana do stosowania u 
dzieci w wieku 9-15 lat oraz u kobiet w wieku 16-26 lat.
Szczepionka dwuwalentna – przeciw dwóm typom (HPV 16 i HPV 18), zalecana do 
stosowania u dziewcząt i kobiet w wieku od 10 do 25 lat.
Poniższa tabela przedstawia zakażenie poszczególnymi rodzajami wirusa HPV w 
zależności od rodzaju hispatologicznego nowotworu.
Tabela nr 1.
Typ wirusa HPV Rak gruczołowy Rak płaskonabłonkowy

HPV 16 49 % 55 %
HPV 18 36 % 13 %
HPV 45 6 % 5 %
Razem HPV 
16, 18, 45 90 % 73 %

Pediatria Polska tom 85 nr 4, lipiec – sierpień 2010

Szczepionki przeciw HPV są produkowane w oparciu o technologię inżynierii 
genetycznej. Antygenami są białka kapsydu wirusów VLP (virus like participle). 
Generują one wysokie miana przeciwciał, ponieważ:Id: 6278DA3F-E09A-48F6-8CBE-0EE2A4765090. Przyjęty Strona 6



 są podawane domięśniowo, a więc szybko dostają się do naczyń krwionośnych 
i lokalnych węzłów chłonnych,

 antygen jest szeroko prezentowany układowi immunologicznemu,
 wywołują dobrą odpowiedź limfocytów Th oraz limfocytów B,
 dominują przeciwciała neutralizujące i specyficzne dla typu wirusa (możliwa 

jest reakcja krzyżowa i krzyżowa neutralizacja dla bardzo podobnych typów 
wirusa.

Skuteczność szczepienia oceniana jest na:

75 % w przypadku zapobiegania rakowi płaskonabłonkowemu (carcinoma 
planoepitheliale cervicic uteri) – najczęstszemu typowi histologicznemu raka szyjki 
(ok. 85 % przypadków),
96 % w przypadku zapobiegania gruczolakowi (adenocarcinoma cervivis uteri), który 
stanowi ok. 10 % przypadków i choć rozwija się wolniej niż rak płaskonabłonkowy , 
to wyniki leczenia są zwykle nieco gorsze.

Biorąc pod uwagę, że najwyższe ryzyko zakażenia tym wirusem występuje w ciągu 
pierwszych 5 lat od momentu inicjacji seksualnej, najlepszą grupą do szczepienia 
powinny być dzieci i młodzież przed rozpoczęciem aktywności seksualnej 
(dziewczynki 10-16 letnie). Rozważając aktualne możliwości realizacji szczepień 
przeciw HPV w Polsce, trzeba wskazać na konieczność sfinansowania szczepionki, 
która nie została na razie włączona do obowiązkowej części Programu Szczepień 
Ochronnych, pokrywanych przez budżet państwa. Koszt zakupu szczepionki 
czterowalentnej obecnie kształtuje się ok. 600 złotych (cena całkowitego 
zaszczepienia – trzy dawki), podobna cena osiągana jest w przypadku szczepionki 
dwuwalentnej. Wprowadzenie masowych szczepień prowadzi niewątpliwie do 
wyraźnego zmniejszenia występowania przednowotworowych zmian w obrębie szyjki 
macicy, czego naturalnym następstwem staje się obniżenie wartości pozytywnej 
predykcji badań cytologicznych. W zależności od wybranej szczepionki 
(dwuwalentnej lub czterowalentnej), efekt szczepień jednej grupy dziewcząt będzie 
widoczny po kilku lub kilkunastu latach (zwiane jest to z dodatkowym wpływem 
nieonkonogennych typów 6 i 11 HPV) i będzie dotyczył wyłącznie roczników 
zaszczepionych. Dopiero jednak po kilkunastu latach od rozpoczęcia obowiązkowych 
szczepień sytuacja zmieni się na tyle, że możliwa będzie modyfikacja założeń 
programu badań przesiewowych. Wtedy to populacja „przejściowa” ulegnie 
wyczerpaniu, a skriningowe badania cytologiczne zaczną obejmować kobiety 
zaszczepione przeciw HPV. Stosowne będzie wówczas stopniowe zmniejszenie 
częstotliwości tych badań. Program profilaktyki raka szyjki macicy będzie obejmował 
dziewczynki w wieku 13 lat zameldowane na pobyt stały wg stanu na 15 stycznia 
każdego roku.

Tabela nr 2. Ilości dziewcząt kwalifikujących się do programu (dane własne z dnia 15 stycznia 2012 r.)
2007 2008 2009 2010 2011

Ilość dziewcząt 
w wieku 13 lat 

zameldowanych 
w Gminie 
Długołęka

124 107 134 119 126

2012 r. -Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy w Długołęce

9. Koszt programu:

Program profilaktyki raka szyjki macicy będzie realizowany ze środków własnych 
Gminy Długołęka. Na podstawie analizy ilości dziewczynek w ostatnich 5 latach i z 
bieżącego roku (stan 15 stycznia 2012 r.) można oszacować przybliżony koszt 
realizacji programu.

Tabela nr 3. Szacowane koszty programu
Nazwa 
programu

2012 2013 2014
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Ilość 
szczepień 
(kpl.)

Orientacy
jna cena 
szczepion
ki

Kwota 
programu

Ilość 
szczepień 
(kpl.)

Orientacy
jna cena 
szczepion
ki

Kwota 
programu

Ilość 
szczepień 
(kpl.)

Orientacy
jna cena 
szczepion
ki

Kwota 
progra
mu

Program 
Profilaktyki
Zdrowotnej 
w kierunku 
eliminacji 
zakażeń 
wirusem 
brodawczak
a ludzkiego 
(HPV) dla 
Gminy 
Długołęka

124 600 74400 107 600 64200 134 600 80400

Wybór dostawcy szczepionki odbędzie się na podstawie konkursu ofert w trybie 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z zm.)

10. Sposób realizacji programu:
Uczestnicy programu:

1) Dla osiągnięcia zamierzonych celów zostanie przeprowadzona akcja 
informacyjna w Gminie Długołęka. Rodzice dziewczynek, które są 
zakwalifikowane do programu zostaną pisemnie poinformowani o rozpoczęciu 
akcji, a następnie zaproszeni do udziału w spotkaniach informacyjnych. 
Informacja będzie przekazywana również w gimnazjach.

2) Do programu zostanie zaproszonych 124 dziewczynek zameldowanych w 2012 
roku na pobyt stały na terenie gminy Długołęka w wieku 13 lat.

Realizacja programu:
1) Przeprowadzenie zajęć edukacyjno-informacyjnych dla dziewczynek i 

chłopców oraz ich rodziców lub opiekunów.
2) Przeprowadzenie „lekcji higienicznych” dla objętych programem dziewczynek. 

W czasie zajęć zapoznanie dziewcząt z podstawowymi zasadami 
przeciwdziałania zakażeniu HPV.

3) Przeprowadzenie „lekcji higienicznych”, edukacyjnych dla chłopców. W 
czasie zajęć zapoznanie chłopców z podstawowymi zasadami przeciwdziałania 
zakażeniu HPV.

4) Przedstawienie opiekunom i dziewczętom informacji o szczepieniu 
profilaktycznym przeciwko HPV.

5) Przeprowadzenie szczepień na terenie Gminy Długołęka.

11. Wskaźniki monitorowania realizacji programu:
Podczas oceny uwzględnione będą wskaźniki:

1) liczba dziewcząt uczestniczących w programie
2) liczba dziewcząt objętych szczepieniami.

12. Czas trwania programu:
Program będzie realizowany w okresie od 2012 roku. Planowany początek akcji w 
2012 roku to marzec/kwiecień. W zależności od środków zabezpieczonych w budżecie 
Gminy będzie on kontynuowany w latach następnych.

Niniejszy program został opracowany w oparciu o raport z sesji naukowej 
zorganizowanej przez szkołę Nauk Społecznych IFiS PAN i dziennik „Służba 
Zdrowia” w dniu 9 października 2007 r. w Warszawie pod redakcją naukową prof. Dr 
Hab. Antonina Ostrowskiego i Dr Mariusza Gojskiego oraz Ogólnopolskiej 
Konferencji Naukowej „Rak Szyjki Macicy. Wybierz Życie” zorganizowanej przez 
Sekcję ginekologii Onkologicznego Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, 
Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej w dniach 21-22 
września 2007 r. w Gdańsku pod redakcją Dariusza Wydry i Janusza Emericha. 
Danych NFZ, danych z badań prowadzonych przez SMG/KRC, informacji o 
produktach leczniczych zarejestrowanych w Polsce, Ustawy o Samorządzie Gminnym, 
pisma PTT Pediatria Polska.

Id: 6278DA3F-E09A-48F6-8CBE-0EE2A4765090. Przyjęty Strona 8



Załącznik Nr 2
do Zarządzenia nr 69/2015

Wójta Gminy Długołęka
z dnia 25.02.2015

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT
NA REALIZACJĘ  PROGRAMU PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ

W 2015 ROKU

Wójt Gminy Długołęka ogłasza konkurs ofert na realizację:
 PROGRAM PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ

W KIERUNKU ELIMINACJI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA 
LUDZKIEGO (HPV) DLA GMINY DŁUGOŁĘKA

1. Do konkursu ofert mogą przystąpić podmioty wskazane w art. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 
2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U z 2013 r. poz. 217 późn. zm), które świadczą 
usługi w zakresie zgodnym z przedmiotem konkursu.

2. Cel programu:
1) Zmniejszenie liczby zachorowań na raka szyjki macicy. Zabezpieczenie w jak 
najwyższym stopniu przed chorobami wywołanymi wirusem HPV kolejnych roczników 
dziewczynek;

2) Ukształtowanie właściwych nawyków higienicznych u dziewcząt objętych programem, 
zwiększenie poziomu świadomości zagrożeń u nich a także u chłopców i ich rodziców;

3)  Poinformowanie rodziców o zagrożeniu rakiem szyjki macicy, o profilaktyce oraz 
szczepieniach ochronnych;

4) Uzyskanie zgody rodziców lub opiekunów prawnych na przeprowadzenie szczepienia;

5) Edukacja zdrowotna dziewcząt i chłopców dotycząca HPV.

3. Przedsięwzięcia realizowane w ramach programu:
1) Przeprowadzenie zajęć edukacyjno - informacyjnych dla dziewczynek i 
chłopców oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych.

2) Przeprowadzenie „lekcji higienicznych” dla objętych programem dziewczynek. 
W czasie zajęć zapoznanie dziewcząt z podstawowymi zasadami przeciwdziałania zakażeniu 
HPV – co będzie w gestii dyrekcji szkół.

3) Przeprowadzenie „lekcji higienicznych”, edukacyjnych dla chłopców. W czasie 
zajęć
 zapoznanie chłopców z podstawowymi zasadami przeciwdziałania zakażeniu HPV – co 
będzie w gestii dyrekcji szkół.

4) Przedstawienie rodzicom lub opiekunom prawnym i dziewczętom informacji o 
szczepieniu profilaktycznym przeciwko HPV.

5) Dziewczęta, których rodzice lub opiekuni prawni wyrażą zgodę na szczepienia 
zostaną objęte bezpłatnym szczepieniem w placówce, spełniającej warunki lokalowe zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. (Dz.U z 2012 r. poz. 739) w 
sprawie szczegółowych wymagań, jakimi powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia 
podmiotu wykonującego działalność leczniczą lub innymi aktami prawnymi.

4. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację programu: 55 000,00 zł.

5. Beneficjenci programu:Id: 6278DA3F-E09A-48F6-8CBE-0EE2A4765090. Przyjęty Strona 9



1) Dla osiągnięcia zamierzonych celów zostanie przeprowadzona akcja 
informacyjna w Gminie Długołęka. Rodzice lub opiekuni prawni dziewczynek, które są 
zakwalifikowane do programu zostaną pisemnie poinformowani o rozpoczęciu akcji, a 
następnie zaproszeni do udziału w spotkaniach informacyjnych. Informacja będzie 
przekazywana również w gimnazjach.

2) Do programu zostanie zaproszonych 129 dziewczynek zameldowanych na pobyt 
stały (wg stanu na 15 stycznia 2015 r.) na terenie gminy Długołęka w wieku 13 lat 
(urodzonych w roku 2002).

6. Koszty pokrywane ze środków finansowych budżetu gminy:
1) przeprowadzenie kampanii informacyjno – edukacyjnej,
2) zakup szczepionek,
3) przeprowadzenie badania lekarskiego kwalifikującego do szczepienia przed 
podaniem każdej dawki szczepienia,
4) wykonanie 3 dawek szczepień przeciwko wirusowi HPV,
5) utylizacja zużytego sprzętu i materiałów,
6) inne koszty i usługi niezbędne przy realizacji w/w przedsięwzięć.

7. Podmioty uczestniczące w otwartym konkursie ofert i ubiegające się o środki finansowe na 
realizację programu zdrowotnego powinny spełniać następujące warunki ogólne:

1) złożyć w terminie kompletną ofertę, na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 3 
do zarządzenia,

2) posiadać niezbędną wiedzę, kwalifikacje, doświadczoną kadrę oraz odpowiedni sprzęt do 
realizacji programu,

8. Oferenci zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:
1) ofertę na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia 

opatrzoną pieczęcią i podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta;
2) aktualny wydruk ze strony CSIOZ księgi rejestrowej oferenta ubiegającego się o 
realizację programu;
3) kopię zaświadczenia o nadaniu NIP oferenta;
4) kopię zaświadczenia o nr REGON oferenta;

9. Wszystkie kopie dokumentów oraz wydruki powinny być potwierdzone za zgodność
z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania oferenta i sygnowane jego podpisem 
oraz pieczęcią.

10.Warunki realizacji programu:
1) Sprzedaż i dostawa szczepionki czterowalentnej przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego 

HPV typu 6,11,16 i 18 dopuszczonej do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej 
Polskiej ,

2) Badania lekarskie oraz szczepienia mogą być wykonywane wyłącznie na terenie Gminy 
Długołęka,

3) Punkt szczepień musi się znajdować na terenie Gminy Długołęka

4) Świadczenia będą realizowane w następujących częściach:

część I - dla dziewczynek urodzonych w roku 2002 zameldowanych na pobyt stały (wg stanu na 15 
stycznia 2015 r.) w miejscowościach: Brzezia Łąka, Kątna, Oleśniczka, Pietrzykowice, Śliwice, 
Bielawa, Borowa, Byków, Raków, Stępin.

Pierwszeństwo w objęciu szczepieniami mają dziewczynki zameldowane w w/w miejscowościach 
oraz dziewczynki zadeklarowane do pobierania podstawowych świadczeń zdrowotnych u oferenta, 
zameldowane na pobyt stały na terenie Gminy Długołęka.

Limit dziewczynek do objęcia szczepieniem w ramach realizacji części I zadania – 26

część II - dla dziewczynek urodzonych w roku 2002 zameldowanych na pobyt stały (wg stanu na 
15 stycznia 2015 r.) w miejscowościach: Bierzyce, Budziwojowice, Jaksonowice, Kępa, 
Krakowiany, Łozina, Michałowice, Skała, Węgrów, Zaprężyn.Id: 6278DA3F-E09A-48F6-8CBE-0EE2A4765090. Przyjęty Strona 10



Pierwszeństwo w objęciu szczepieniami mają dziewczynki zameldowane w w/w miejscowościach 
oraz dziewczynki zadeklarowane do pobierania podstawowych świadczeń zdrowotnych u oferenta, 
zameldowane na pobyt stały na terenie Gminy Długołęka.

Limit dziewczynek do objęcia szczepieniem w ramach realizacji części II zadania – 12

część III - dla dziewczynek urodzonych w roku 2002 zameldowanych na pobyt stały (wg stanu na 
15 stycznia 2015 r.) w miejscowościach: Bąków, Dąbrowica, Długołęka, Dobroszów, 
Domaszczyn, Januszkowice, Kamień, Łosice, Mirków, Ramiszów,  Szczodre.

Pierwszeństwo w objęciu szczepieniami mają dziewczynki zameldowane w w/w miejscowościach 
oraz dziewczynki zadeklarowane do pobierania podstawowych świadczeń zdrowotnych u oferenta, 
zameldowane na pobyt stały na terenie Gminy Długołęka.

Limit dziewczynek do objęcia szczepieniem w ramach realizacji części III zadania – 50

część IV - dla dziewczynek urodzonych w roku 2002 zameldowanych na pobyt stały (wg stanu na 
15 stycznia 2015 r.) w miejscowościach: Bukowina, Godzieszowa, Pasikurowice, Pruszowice, 
Siedlec, Tokary.

Pierwszeństwo w objęciu szczepieniami mają dziewczynki zameldowane w w/w miejscowościach 
oraz dziewczynki zadeklarowane do pobierania podstawowych świadczeń zdrowotnych u oferenta, 
zameldowane na pobyt stały na terenie Gminy Długołęka.

Limit dziewczynek do objęcia szczepieniem w ramach realizacji części IV zadania – 11

część V - dla dziewczynek urodzonych w roku 2002 zameldowanych na pobyt stały (wg stanu na 
15 stycznia 2015 r.) w miejscowościach: Kiełczów, Kiełczówek, Piecowice, Wilczyce.

Pierwszeństwo w objęciu szczepieniami mają dziewczynki zameldowane w w/w miejscowościach 
oraz dziewczynki zadeklarowane do pobierania podstawowych świadczeń zdrowotnych u oferenta, 
zameldowane na pobyt stały na terenie Gminy Długołęka.

Limit dziewczynek do objęcia szczepieniem w ramach realizacji części V zadania – 30
5) zadania w ramach programu muszą być wykonane przez personel posiadający odpowiednie 

kwalifikacje i doświadczenie,
6) oferty mogą dotyczyć wyłącznie całości zadania tj. zakupu szczepionek, przeprowadzenia 

badania lekarskiego i przeprowadzenia szczepienia,

Dopuszcza się składanie ofert częściowych tj. obejmujących każdą z części osobno.

11. Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej w zamkniętej, nieprzejrzystej 
kopercie. Koperta powinna być opisana z oznaczeniem nazwy i adresu oferenta oraz zawierać 
informację: „Oferta na realizację Programu Profilaktyki Zdrowotnej w kierunku eliminacji zakażeń 
wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) dla Gminy Długołęka”.

12. Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Długołęka, przy ul. Robotniczej 12 w 
Długołęce w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.03. 2015 r. O zachowaniu terminu decyduje 
data wpływu oferty do Urzędu.
13. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Długołęka, w sali obrad w dniu 18.03.2015 o godz. 
9.00.
14. Rozpatrzenie i ocena ofert nastąpi w terminie 14 dni od daty otwarcia ofert.

15. Oferty spełniające wymogi formalne, oceniane będą przez Wójta Gminy Długołęka lub 
upoważnionego pracownika Urzędu Gminy Długołęka lub komisję konkursową powołaną przez 
Wójta Gminy Długołęka.

16.Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria:
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Lp
.

Opis 
kryteriów 
oceny

Znaczenie 
(Waga)

Opis metody przyznawania punktów

1. Cena 90 % Proporcje matematyczne wg wzoru:
Cena najniższa

C= ----------------------------       x 90
Cena badanej oferty

gdzie:
C – ilość punktów przyznana danemu kryterium
Przy ocenie wysokości proponowanej ceny najwyżej 
będzie punktowana oferta proponująca najniższą cenę 
brutto wykonania przedmiotu zamówienia.
Oferta o najniższej cenie brutto - 90 punktów, 
pozostałe oferty – ilość punktów wyliczona według 
wzoru.

2. Program 
edukacyjny

10 % Proporcje matematyczne według wzoru:
Suma punktów za materiały edukacyjne

 w badanej ofercie
K=--------------------------------------------------------x10

najwyższa suma punktów za materiały            
edukacyjne spośród badanych ofert

gdzie:
k- ilość punktów przyznana danemu kryterium
Za materiały edukacyjne dodatkowo Wykonawca 
otrzyma 10 punktów, w tym:

a) w formie papierowej (np. broszury, ulotki, plakaty, 
informacje itp.) w ilości odpowiadającej co najmniej 
ilości sprzedanych dawek szczepionek od 0 do 2 pkt,

b) w formie szkolenia lub wykładów (dla beneficjentów 
szczepionki, dla rodzin beneficjentów szczepionki, dla 
dyrektorów szkół lub osób przez nich upoważnionych), 
za objęcie każdej wskazanej grupy po 1 pkt,

c) inne formy – w zależności od atrakcyjności od 0 do 5 
pkt,

3. Łączna ilość 
punktów

Łączna ilość punktów = c (ilość punktów za cenę 
oferty)  + SK (suma punktów przyznanych w 
kryterium 2)

17. Finansowane z budżetu gminy mogą być tylko działania w ramach programu realizowane na 
rzecz dziewczynek urodzonych w 2002 roku, zameldowanych na pobyt stały na terenie gminy 
Długołęka wg stanu na 15 stycznia 2015 r.

18. Oferty sporządzone wadliwie, złożone po upływie terminu albo niekompletne pozostaną 
nierozpatrzone.

19. Warunkiem przekazania środków finansowych jest zawarcie umowy pomiędzy Gminą 
Długołęka a podmiotem wyłonionym w drodze konkursu do realizacji programu.

20.W przypadku, gdy łączna wartość złożonych ofert przekroczy kwotę planowaną na realizację 
zadania, zastrzega się prawo do zmniejszenia ilości świadczeń.

21. Środki finansowe przyznane na realizację programu mogą być niższe niż wnioskowana kwota.
22. Środki uzyskane z budżetu gminy mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację programu 
zdrowotnego.

23. Termin realizacji programu rozpoczyna się z dniem podpisania umowy i upływa z dniem 
określonym w umowie, nie później niż 30.11.2015 roku.

24. Zastrzega się możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyny.
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25. Realizator programu zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania z 
wykonanego programu obejmującego zarówno aspekty merytoryczne jak i finansowe w terminie 7 
dni od daty zakończenia realizacji programu.

26. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego będzie zamieszczona na tablicy 
ogłoszeń w Urzędzie Gminy Długołęka, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy 
Długołęka oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Długołęka w zakładce profilaktyka 
zdrowotna.
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Załącznik Nr 3
do Zarządzenia nr 69/2015

Wójta Gminy Długołęka
z dnia 25.02.2015 r.

FORMULARZ OFERTOWY

dotyczący realizacji w roku 2015 profilaktycznego programu zdrowotnego pn. 
„Program profilaktyki zdrowotnej w kierunku eliminacji zakażeń wirusem 

brodawczaka ludzkiego (HPV) dla Gminy Długołęka”

I. Dane dotyczące oferenta:

1. Nazwa oferenta:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………............ 

……………………………………………………………………………………………

2. Adres siedziby:

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

3. Data i numer wpisu do KRS lub innego dokumentu potwierdzającego 

zarejestrowaną działalność:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

4. Inne dane o oferencie:

4.a Imię i nazwisko oraz numer telefonu / faxu:

- dyrektora / kierownika podmiotu

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

- osoby odpowiedzialnej za nadzór merytoryczny nad realizacją zamówienia

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….........

4.b Nazwa banku i numer konta bankowego:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………................................................

4.c NIP: ………………………………

4.d REGON ………………………………

II. Kalkulacja kosztów zamówienia
Proponowana kwota należności za realizację zamówienia wraz z kalkulacją elementów 
należności i kalkulacją kosztów zaszczepienia jednej dziewczynki (w pełnych złotych).

Koszt zaszczepienia Całkowity koszt oferty
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jednej dziewczynki 

(brutto)

Zakup szczepionki

Realizacja szczepień, w tym:

a) kwalifikacyjne badania 
lekarskie

b) podanie szczepionki

c) utylizacja zużytego 
sprzętu medycznego i 
materiałów

d) inne (podać jakie) 
…........................................... 
…...........................................
...............................................

Należność za przeprowadzenie 
kampanii edukacyjno - 
informacyjnej

RAZEM

Etap realizacji umowy Koszt jednostkowy (dla 
jednej dziewczynki) brutto

Całkowity koszt brutto

I etap – należność za 
przeprowadzenie kampanii 
edukacyjno - informacyjnej
II etap – koszt podania 
pierwszej dawki szczepienia

III etap – koszt podania 
drugiej dawki szczepienia

IV etap – koszt podania 
trzeciej dawki szczepienia

RAZEM

Proponowana kwota należności za realizację poszczególnych części zadania (w pełnych 

złotych brutto)

Limit dziewczynek do 

objęcia szczepieniem

Całkowity koszt oferty (brutto)

Część I
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Część II

Część III

Część IV

Część V

RAZEM

III. Sposób organizacji i miejsce organizacji edukacji zdrowotnej rodziców i dzieci

…...................................................................................................................................................

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

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

IV. Nazwa szczepionki …....................................................................................

V. Miejsce i czas realizacji programu

Miejsce realizacji programu (nazwa i adres 
placówki)

Czas realizacji programu

Część I

Część II

Część III

Część IV

Część V

VI. Sposób przyjmowania zgłoszeń, informowania o terminach szczepień i rejestracji 

pacjentów  oraz numer telefonu na potrzeby rejestracji:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

VII. Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

VIII. Oferent oświadcza, że spełnia warunki lokalowe, zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie wymagań, jakim powinny Id: 6278DA3F-E09A-48F6-8CBE-0EE2A4765090. Przyjęty Strona 16



odpowiadać pomieszczenia i urządzania podmiotu wykonującego działalność leczniczą 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 739) oraz innymi aktami prawnymi.

…........................................................
(data i podpis)

IX. Wykaz osób przewidzianych do realizacji zadania

 (Wraz z kopiami dokumentów kwalifikacyjnych)

Lp. Imię i Nazwisko Realizowane 
zadanie

Kwalifikacje 
zawodowe

Numer 
prawa 
wykonywa-
nia zawodu

Inne 
dokumenty 
uprawniające 
do realizacji 
świadczeń

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zapoznałem/am się i zgadzam się z warunkami zawartymi w treści 
ogłoszenia o konkursie ofert na realizację w 2015 roku programu profilaktyki zdrowotnej w 
kierunku eliminacji zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) dla Gminy Długołęka

Data:……………………… …………………………………...….
    (Pieczątka i podpis osoby upoważnionej)
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Załącznik Nr 4
do Zarządzenia nr 69/2015

Wójta Gminy Długołęka
z dnia 25.02.2015 r.

UMOWA NR …..../2015

zawarta w dniu ….............. 2015 r. w Długołęce
pomiędzy

Gminą Długołęka z siedzibą w Długołęce, ul. Robotnicza 12, 55-095 Mirków,
zwaną dalej „Zamawiającym”,
reprezentowaną przez Panią Iwonę Agnieszkę Łebek - Wójta Gminy Długołęka
przy kontrasygnacie Pani Mieczysławy Dziubdzińskiej – Skarbnika Gminy Długołęka,

a
….................................., z siedzibą w …........................, wpisanym do Rejestru 
…...................., pod  Nr …....................., zwanym dalej „Wykonawcą”,
reprezentowanym przez ….................................................. -  Kierownika,

o następującej treści:

§ 1
1. Wykonawca został wyłoniony w drodze konkursu ofert ogłoszonego w dniu …………… 

na realizację w roku 2015 Profilaktycznego Programu Zdrowotnego pn. „Program 
profilaktyki zdrowotnej w kierunku eliminacji zakażeń wirusem brodawczaka 
ludzkiego (HPV) dla Gminy Długołęka”, zgodnie z art. 48 ust. 1, 4-7 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych (Dz. U. Z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) w związku z art. 16 ust. 1 
ustawy z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2014 r. poz 1138 ze zm.).

2. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania i 
przeprowadzenia programu zdrowotnego pod nazwą „Program profilaktyki zdrowotnej w 
kierunku eliminacji zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) dla Gminy 
Długołęka”, zwanego dalej „programem zdrowotnym”.

3. W ramach programu zdrowotnego Wykonawca zobowiązuje się do wykonania 
profilaktycznych szczepień ochronnych przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego 
(HPV) dla dziewczynek urodzonych w roku 2002, zameldowanych na pobyt stały na 
terenie Gminy Długołęka wg stanu na 15 stycznia 2015 r., poprzedzonych 
przeprowadzeniem badania lekarskiego kwalifikującego do szczepienia przed podaniem 
każdej dawki szczepienia.

4. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji programu zdrowotnego w zakresie realizacji 
części …... zgodnie z warunkami określonymi w „Ogłoszeniu konkursu ofert na realizację 
programu profilaktyki zdrowotnej w 2015 roku” z dnia ………… oraz zgodnie z 
wytycznymi określonymi w „programie zdrowotnym” oraz zgodnie z ofertą złożoną w 
dniu ….............. 2015 r. stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

5. Miejsce realizacji szczepień na terenie Gminy Długołęka …............... (nazwa i adres 
placówki).

6. Uprawnionymi do korzystania ze świadczeń zdrowotnych udzielanych w ramach 
programu zdrowotnego są dziewczęta w wieku 13 lat (urodzone w 2002 roku), 
zameldowane na pobyt stały w Gminie Długołęka wg stanu na 15 stycznia 2015 r.

7. Szacunkowa liczba dziewcząt uprawnionych do korzystania ze świadczeń zdrowotnych 
udzielanych w ramach części …... programu zdrowotnego wynosi …................... .

8. Ustala się terminy przeprowadzania szczepień od dnia podpisania umowy do 30 listopada 
2015 r.
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§ 2
Umowa zostaje zawarta na okres od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2015 r.

§ 3
1. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do:
1) przedstawienia Zamawiającemu harmonogramu kampanii informacyjno – 

edukacyjnej na temat zasadności profilaktyki w postaci szczepień ochronnych 
przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV w terminie 10 dni od dnia 
podpisania umowy,
2) przeprowadzenia kampanii informacyjnej obejmującej rozpowszechnienie 
informacji o programie, w tym zakresu i sposobu realizacji programu zdrowotnego, 
miejsca, dni i godzin, w jakich program zdrowotny będzie realizowany oraz sposobu 
rejestracji dziewczynek, których rodzice bądź opiekuni prawni wyrażą zgodę na 
udział w programie,
3) edukacji rodziców lub opiekunów prawnych poprzez przekazanie informacji o 
zasadności i istocie szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV)
4) uzyskania pisemnej zgody od rodzica lub opiekuna prawnego dziecka na 
wykonanie cyklu szczepień obejmującego 3 dawki,
5)  przyjmowania zgłoszeń, informowania o terminie szczepienia i rejestracji 
pacjentów we własnym zakresie poprzez udostępnianie przynajmniej jednej linii 
telefonicznej,
6) zakupu szczepionek przeciwko wirusowi HPV typ 6, 11, 16 i 18, zakupu 
materiałów niezbędnych do realizacji zadania,
7) przeprowadzenia badania lekarskiego kwalifikującego do szczepienia przed 
podaniem każdej dawki szczepionki,
8) wykonania 3 dawek szczepień przeciwko wirusowi HPV typ 6, 11, 16 i 18 dla 
każdej z dziewcząt objętych programem,
9) wykonywania świadczeń przez osoby wskazane w ofercie, stanowiącej 
załącznik do niniejszej umowy,
10) umieszczenia w widocznym miejscu informacji wraz z herbem Gminy 
Długołęka o finansowaniu programu ze środków budżetowych Gminy Długołęka.

2. Czynności, o których mowa w ust. 1 Wykonawca wykona w ramach wynagrodzenia 
o którym mowa w § 6 umowy.
3. Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia informacji o realizacji programu 
poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej wiadomości 
zawierającej cel programu, jego odbiorców oraz opis poszczególnych działań w 
szczególności sposób rejestracji uczestniczek programu oraz terminy podawania 
kolejnych dawek szczepień.

§ 4
1. Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane zezwolenia, kwalifikacje, wiedzę 
medyczną i zaplecze techniczne do wykonywania usług medycznych o których mowa w § 
3 ust. 1 pkt 7 i 8 niniejszej umowy.
2. Przy realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do zachowania 
praw pacjenta, należytej staranności, zgodnej ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej 
i zasadami etyki zawodowej, zapewnienia sprzętu medycznego i urządzeń niezbędnych do 
realizacji przedmiotu umowy, spełniających normy prawne.
3. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w 
związku z wykonywaniem przedmiotu umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się, na okres obowiązywania umowy do zawarcia umowy 
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z 
udzielaniem świadczeń.
5. W przypadku gdy okres ważności polisy, o której mowa w ust. 4, upływa w trakcie 
trwania niniejszej umowy, Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu 
nową polisę ubezpieczenia nie później niż 3 dni przed upływem terminu ważności 
polisy.
6. Zamawiający wyznacza Lidię Góral do kontaktów roboczych z Wykonawcą.  
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§ 5
1. Realizacja przedmiotu umowy, o którym mowa w § 3 rozpoczyna się z dniem 
podpisania umowy, a zakończona będzie do dnia 30 listopada 2015 r.
2. Limit dziewczynek do objęcia szczepieniem w ramach …. części zadania określony 
został w § 1 ust. 7.
3. Zgłaszanie, rejestracja pacjentek oraz szczepienia będą odbywały się w placówce na 
terenie Gminy Długołęka, w dniach i godzinach pracy placówki.
4. Świadczenia udzielane będą przez osoby wskazane w wykazie osób wymienionych w 
ofercie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
5. Wykonawca oświadcza, że osoby wyznaczone przez niego do udzielania świadczeń 
zdrowotnych, w ramach realizacji programu zdrowotnego, posiadają odpowiednie 
kwalifikacje i uprawnienia wynikające z odrębnych przepisów.
6. Wykonawca zabezpieczy dostęp do sprzętu i aparatury medycznej, niezbędnych do 
prawidłowego wykonywania świadczeń zdrowotnych w ramach realizacji programu 
zdrowotnego i odpowiadających wymaganiom określonym w odrębnych przepisach.

§ 6
1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 3 Wykonawca otrzyma 
miesięczne wynagrodzenie, na które będzie składać się wynagrodzenie za 
przeprowadzenie kampanii edukacyjno – informacyjnej oraz wynagrodzenie za 
przeprowadzenie szczepień w kwocie stanowiącej iloczyn poszczególnych dawek 
szczepień i dziewczynek rzeczywiście zaszczepionych, przy założeniu, że wynagrodzenie 
za przeprowadzenie kampanii edukacyjno – informacyjnej wynosi …....................... 
brutto (słownie: …...........) a wynagrodzenie za poszczególne dawki szczepień wynosi:

      a) I dawka - …...................... zł brutto (słownie: …..........................)
      b) II dawka - …...................... zł brutto (słownie: …..........................)
      c) III dawka - …...................... zł brutto (słownie: …..........................)

2. Należność za przeprowadzenie kampanii edukacyjno – informacyjnej będzie ujęta w 
pierwszej fakturze.
3. Szacunkowa ilość dziewcząt określona w § 1 ust. 7 może ulec zmianie w zależności 
od uzyskania od rodziców lub opiekunów prawnych zgody na przeprowadzenie 
szczepienia.
4. Całkowity koszt oferty stanowiącej załącznik do umowy wynosi …........ zł brutto 
(słownie: …...........).
5. Wynagrodzenie będzie płatne na konto bankowe Wykonawcy w terminie do 21 dni 
od daty złożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Faktury należy 
złożyć w Urzędzie Gminy Długołęka w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, za miesiąc 
poprzedni, łącznie ze sprawozdaniem o którym mowa w § 7.
6. Należność za wykonanie przedmiotu umowy nie może przekroczyć kwoty określonej 
w ofercie stanowiącej załącznik nr 1 do umowy oraz kwoty zaplanowanej przez 
Zamawiającego na realizację świadczeń w ramach …. części zadania tj. kwoty 
…............... zł.
7. Faktury należy wystawić na:
Gmina Długołęka
Długołęka ul. Robotnicza 12
55-095 Mirków
NIP: 911-110-27-54.

§ 7
1. Podstawę wypłacenia Wykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 będą 
stanowiły faktury wraz z miesięcznym sprawozdaniem z wykonania przedmiotu umowy.
2. Sprawozdanie za każdy miesiąc należy złożyć w terminie do 10 dnia miesiąca za 
miesiąc poprzedni.
3. Sprawozdanie powinno być zgodne z harmonogramem, o którym mowa w § 3 ust. 1 
pkt 1 oraz powinno zawierać opis działań podjętych przez Wykonawcę w ramach 
realizacji programu zdrowotnego, liczbę wykonanych szczepień wraz z listą 

Id: 6278DA3F-E09A-48F6-8CBE-0EE2A4765090. Przyjęty Strona 20



zaszczepionych dziewczynek zawierającą: nazwisko i imię, numer PESEL, adres 
zameldowania, datę szczepienia oraz numer kolejnej dawki szczepienia.
4. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w sprawozdaniu Zamawiający zwróci je 
Wykonawcy wyznaczając termin ich usunięcia i jednocześnie wstrzyma wypłatę 
wynagrodzenia.
5. Na wniosek Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się udzielić niezwłocznie 
wszelkich dodatkowych informacji i przedłożyć wszystkie dokumenty niezbędne do 
rozliczenia realizacji umowy.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystywania informacji zawartych w 
sprawozdaniu, o którym mowa w ust. 2 do własnych opracowań.
7. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2 podlega akceptacji Zamawiającego.

§ 8
1. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji medycznej oraz do 
prowadzenia sprawozdawczości statystycznej na zasadach obowiązujących w podmiotach 
leczniczych oraz innej dokumentacji odzwierciedlającej realizację zadania w sposób 
umożliwiającej jego kontrolę.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli realizacji zadania w każdym czasie 
przez osoby przez niego upoważnione i w razie stwierdzenia nieprawidłowości, określi 
sposób i termin ich usunięcia.

§ 9
Umowa może być rozwiązana w każdym czasie na skutek zgodnego oświadczenia woli stron.

§ 10
1. Umowa może zostać rozwiązana przez Zamawiającego na skutek złożenia 
oświadczenia o wypowiedzeniu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku gdy 
Wykonawca:

1) nie podda się kontroli przez Zamawiającego w zakresie objętym umową,
2) udzieli odpłatnie świadczeń zdrowotnych objętych umową,

     
     2.   W przypadku:

1) nie przystąpienia przez Wykonawcę do wykonywania przedmiotu umowy w 
terminie 10 dni od daty zawarcia niniejszej umowy lub zaprzestania wykonywania 
obowiązków na czas dłuższy niż 10 dni,
2) nie przedłożenia w terminie 7 dni od daty podpisania umowy harmonogramu, o 
którym    mowa w § 3 ust. 1 pkt 1
3) nie udokumentowania nie później niż na 3 dni przed upływem terminu ważności 
polisy, o której mowa w § 4 ust. 4,  zawarcia nowej umowy ubezpieczenia od 
odpowiedzialności cywilnej,

Zamawiający ma prawo bez wyznaczania dodatkowego terminu odstąpić od umowy i 
naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia określonego w § 6 
ust. 4.

3. Oświadczenie o rozwiązaniu lub odstąpieniu od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1     
lub 2, powinno zostać złożone w terminie 21 dni od dnia zaistnienia przyczyny stanowiącej 
jego podstawę.
4. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić karę umowną w terminie 14 dni od daty 
wystąpienia z żądaniem przez Zamawiającego.
5. W przypadku opóźnienia w zapłacie kary umownej Zamawiający potrąci należną karę z 
wynagrodzenia Wykonawcy.
6. Jeżeli wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego, przewyższy wysokość kar 
umownych, o których mowa w ust. 2, będzie on uprawniony do dochodzenia od Wykonawcy 
odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksy cywilnego.
      

§ 11
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Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności 
wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony.

§ 12
W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową stosuje się przepisy:

1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych (Dz. U. Z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.),

2) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2013.217 j.t. z 
późn. zm.),

3) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U.2014.121 j.t. z póź. zm.).

§ 13
Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy będą 
rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 14
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa dla 
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
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