ZARZĄDZENIE NR 299/2007
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 13 lutego 2007 roku
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert i powołania Komisji do wyboru ofert na udzielanie
świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców Krakowa w latach 2007-2009 w zakresie
leczenia uzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, uzależnień
niechemicznych oraz terapii dla osób współuzależnionych i dotkniętych przemocą
w rodzinie.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 41 ust 1 pkt. 1-2 ustawy z dnia 26
października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U.
z 2002 r. Nr 147 poz. 1231 z późniejszymi zmianami), art. 10 ust. 1 pkt 1-2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 r. Nr 179 poz. 1485 z późniejszymi zmianami), art. 6 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180 poz. 1493),
art. 35 i 35a ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 1991 r. Nr 91 poz. 408
z późniejszymi zmianami), rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998 r.
w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz. U. z 1998 r. Nr 93 poz. 592),
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 1 lipca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków przekazywania
samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej środków publicznych na realizację programów
zdrowotnych i programu Zintegrowane Ratownictwo Medyczne (Dz. U. z 2005 r. Nr 131 poz. 1099), Uchwały
Nr CXIX/1276/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 października 2006 r. w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na rok 2007 oraz
Uchwały Nr XXXIII/273/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr
CXIX/1114/02 RMK z dnia 28 sierpnia 2002 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Miasta Krakowa do zawierania
wieloletnich umów w ramach wydatków bieżących – Prezydent Miasta Krakowa zarządza, co następuje:

§1
Postanawia się ogłosić konkurs ofert dla niepublicznych i samodzielnych publicznych
zakładów opieki zdrowotnej oraz innych podmiotów określonych w art. 35 ust.1 ustawy
z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej na udzielanie świadczeń
zdrowotnych dla mieszkańców Krakowa w latach 2007-2009 w zakresie leczenia uzależnienia
od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, uzależnień niechemicznych oraz terapii
dla osób współuzależnionych i dotkniętych przemocą w rodzinie.
§2
1. Na zakup wymienionych w § 1 świadczeń Gmina Miejska Kraków przeznacza w 2007 r.
łączną kwotę w wysokości 2.310.000,00 zł brutto (słownie: dwa miliony trzysta dziesięć
tysięcy złotych brutto).
2. Środki finansowe na realizację zaciągniętych zobowiązań finansowych znajdują pokrycie
w planie finansowo-rzeczowym Wydziału Spraw Społecznych UMK SP/02/07 –
Rozwiązywanie problemów uzależnień:
- dz. 851, rozdz. 85154 § 4280 – 2.210.000,00 zł;
- dz. 851, rozdz. 85153 § 4280 – 100.000,00 zł.

§3
Regulamin wyłaniania podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie
określonym w § 1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
1.

§4
Postępowanie konkursowe zostanie przeprowadzone przez Komisję w składzie:
P r z e wo d n i c z ą c y Ko m i s j i :
1) Krystyna Kollbek-Myszka – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych UMK
Cz ł o n ko w i e K o m i s j i :
2) Adam Wiernikowski – Przewodniczący Miejskiej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Krakowie,
3) Marek Jachowicz – Główny Specjalista ds. Uzależnień w Wydziale Spraw
Społecznych UMK,
4) Anna Chodorowska – Inspektor, Samodzielne Stanowisko
ds. Profilaktyki i Uzależnień w Wydziale Spraw Społecznych UMK.

2.
3.
4.

Komisja, o której mowa w ust. 1 ustali kryteria oceny ofert oraz szczegółowe warunki
konkursu.
Przewodniczący Komisji może zapraszać do udziału w jej pracach inne osoby, których
obecność jest niezbędna dla skutecznej realizacji zadań Komisji.
Termin zakończenia prac Komisji ustala się na dzień 30 kwietnia 2007 r.

§5
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Magistratu.
§6
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.
Prezydent Miasta Krakowa
/-/

Załącznik
do Zarządzenia Nr 299/2007
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 13 lutego 2007 r.

Regulamin wyłaniania podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych
dla mieszkańców Krakowa w latach 2007-2009 w zakresie leczenia uzależnienia
od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, uzależnień niechemicznych
oraz terapii dla osób współuzależnionych i dotkniętych przemocą w rodzinie
1. Urząd Miasta Krakowa Wydział Spraw Społecznych ogłasza w prasie lokalnej przedmiot
konkursu, to jest udzielanie świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców Krakowa w latach
2007-2009 w zakresie leczenia uzależnienia od alkoholu i innych substancji
psychoaktywnych, uzależnień niechemicznych oraz terapii dla osób współuzależnionych
i dotkniętych przemocą w rodzinie oraz wywiesza informację na tablicy ogłoszeń
w siedzibie zlecającego przy Placu Wszystkich Świętych ¾ i w siedzibie Wydziału przy
ul. Grunwaldziej 8.
2. Oferty składane będą na formularzach ofertowych opracowanych przez Wydział Spraw
Społecznych Urzędu Miasta Krakowa – do odbioru w siedzibie Wydziału,
ul. Grunwaldzka 8.
3. Oferenci będą mogli zapoznać się z warunkami konkursu oraz projektem umowy
w siedzibie Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa, ul. Grunwaldzka 8.
4. Zainteresowani składają oferty w siedzibie Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta
Krakowa, ul. Grunwaldzka 8 w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia
prasowego, o którym mowa w pkt. 1.
5. Komisja powołana przez Prezydenta Miasta Krakowa opracuje warunki konkursu
i regulamin pracy Komisji oraz dokona wyboru ofert do realizacji.
6. Na podstawie prac Komisji do wyboru ofert, Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta
Krakowa ogłosi wyniki konkursu, poprzez pisemne zawiadomienie oferentów oraz
wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wydziału, ul. Grunwaldzka 8.
7. Skargi i protesty zgłaszane mogą być zgodnie z trybem przewidzianym Rozporządzeniem
Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998 r. w sprawie umowy
o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz. U. Nr 93, poz. 592) – rozpatruje
je Komisja, o której mowa w pkt. 5.
8. Po zakończeniu postępowania konkursowego nastąpi podpisanie umów i ich realizacja;
umowy zostaną zawarte w terminie 21 dni od dnia zakończenia postępowania
konkursowego.

