Regulamin przeprowadzania konkursu ofert na świadczenia medyczne w Wojewódzkm
Szpitalu Chorób Płuc w Wodzisławiu Śt.
Regulamin olcreślątryb pracy Komisji Konkursowej powoĘnuanej do przygotowania
i przeprowadzenia konkursu afert na świadczenia medyczne na podstawie ustayly z dnia ] 5
kwietnia 20ll r a działalnościleczniczej (tj Dz U. Z 20]1 r. Nr ]]2 poz"654)

§1
Podstawa prawna
1.

ż"

Ustawa z dnia 15 kwietnia 201l r. o działalności|eczniczej ( tj, Dz,U, z 20Il r.
Nr l12, poz 654)
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finemsowanych
ze środków publicznyeh ( j. tekst Dz "U. z 2008 r" Nr l 64,poz" Ia21 zpóżn" zm.)

§2
Ogłoszenie

l.

Ogłoszenie o krrnkursie Udzielający Zarnówienie zamieszQzana:
a) tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego Zamówienia,
b) stronie internetowej Udzielającego Zamówienie,

§3

Komisja Konkursowa

1" W eelu przeprowadzeniakonkursu ofert, Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Chorób
Płuc w Wodzisławiu Śl. pclwołuje Komisję KoŃursową i wyznacza spoŚród jej człoŃów
przewodnic ząoęgo Komisj i Konkursowej .
2" Komisja KoŃursowa składa się z co najmniej trzech członków.
3, W pracach Kornisji ma prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciel właściwego,
ze względu na rodzaj świadczeń obję§ch postępowaniem konkursowym, samorządu
zawodu medycznego"
4, Pracami Komisji kieruje przewodniczący Komisji KoŃursowej,
5" Członek Komisji Konkursowej podlega wyłączeniu od udziafu w pracach Komisji gdy
oferentem jest:
a) jego małzonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia,
b) osoba związana znim z t5,tułu przysposobienia, opieki lub krrrateli,
c) osoba pozostająca wobee niego w stosunku nadrzędności słuzbowej.
d) osoba, której małzonek, krewrry lutl powinowaty do drugiego stopnia albo osoba zwtązatnznią
z tYtułu przysposobienia, opieki lub kurateli pozostaje wobec niego w stosunku nadrzędrrości
słuZbowei"

6.
7

"

Dyrektor Wiljewódzkiego Szpitala Chorób Płuc w sytuacji, o któr,ej mowa w § 3 ust.5
dokonuje wyłączenla i powołuje nowego członka komisji konkursowej.
Komisja Konkursowa rozwląnlje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu ofert,

Ofertę sporządza się w języku polskim, z zachowaniem forrny pisemnej pod rygorem
niewazności.
Oferta powinna zawierać rryszelkię dokumenty i oświadezenia wymienione
w Szezegółowych warunkach Konkursu Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płrre w Wodzisławiu Sląskim.

§5
Przeprowadzenie konkursu

1. Konkurs

przeprowadzony jest w dwóch etapach,
Etap pierwszy dotyczy oceny formalno - prawnej ofert, a Komisja koŃursowa przystępując
do rozstrzygnięcia konkr.rrsu ofeń na tym etapie dokonuje kolejno następująeych czynności:
a) stwierdza prawidłowośćogłoszenia konkursu oraz liczbę otrzymanych ofer1,
b) otwiera koperty z ofertami,
c) ustala, ktore z ofert spełniają warunki określonew Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert
na udzielanie świadczeń zdrowotnych,
d) odrzuca oferty nie oelpowiadające warunkom wymierrionym w § 4 Regulaminu Iub złozone po
terminie,
e) przyjmuje do protokołu wyjaśnienia i oświadczenia zgłoszone przez oferentóą
fl wybiera najkorzystntejszą ofertę albo nie przyjmuje żadnej.
3" Drugi etap dotyczy indywidualnych negocjacji z oferentami wyłonionymi z etapu
pierwszego"
4, Komisja Konkrrrsowa dzińa na posiedzeniach zamkniętyeh bęzudziŃu oferentów, za
wyjątkiem czynności określonychw ust. 2lit. a),lit b), niniejszego paragrafu,
5, Oferty powinny byc rozpatrzone najpóźniej w ciągu 14 dni od terminu określonego do ich
złożeńa"

2.

§6
Wybór oferty

1.

Dokonując wybclru najkorzystniejszej oferty Komisja Konkursowa kieruje się
następuj ącymi kry.teriami
a) kwalifikacje,
b) doświadczenie zawodowe oferenta
:

c) cena

2.

Udzielający Zamówienia dopuszcza mozliwość,tozszęrzęnia kryteriów w Szczegółowych
warunkach konkursu ofert.

§7
Protokół

1. Z

przebtegu prac konkursu spo.rządza się protokół, który powinien zawrcrać:

a) oznaczenie miejsca i czasu konkursu,
b) imiona i nazwiska członków Komisji Konkursowej oraz ewentuainego przedstawiciela organu
samorząclu zawodowego, jezeli uczestniczy w posiedzeniu Komisii,

e) wykaz zgłoszonych ofert,
d) rłykaz otert odpowiadąących warirnkom okreśionym w konkursie,
e) wykaz ofert nie odpowiadających waruŃom okeślonym w konkursie lub zgłoszonych po
tenninie - wraz z uzasadnieniem,
f) wyjaśnienia i oświadezenia oferentow,
g) wskazanie najkorzystniejszej oferty albo

stwierdzeńe,żeżadnazofertnie została przyjęta-wraz

z uuasadnteniem,
h) wzmiankę o odczfianiu protokołu,
i) podpisy członkow Komisji i przedstawiciela właściwegoorganu sarnorządu zawodowego jeśli
uczestniczył w posiedzeniu,

§8
Jedna oferta

1

W razie gdy na postępowarrie konkursowe zostanie złożonatylko jedna oferla, moze ona
zostać przyjęta, jezeli Komisja Konkursowa stwięrdzi, ze spełnia ona wymagania określone
w Szczegółowirch V/arunkach kontrcursu Ofeit.
ż, KoŃurs umarza się jezeli postępowanie konkrrrsowe nie zostanie zakończone wyłorrierriem
właściwejoferty"
3, W przypadku określonymw ust. 7IldzielĄący Zamowtenie dokonuje niezwłocznie
ponownego ogłoszenia konkursu"

§9
zakończenie konkursu
Kclmi

sj

aK

onkursowa niezwło c zntę zawi adami a o ferentów plsenrrue o zakonczentu konkursu i jego

w_vnikach.

§10
Protest

l. Oferent może zŁożyc do komis.ji konkursowej umotywowany protest dotyczący
rozstrzl,gtlięcia l<onkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymaniazawladomienia, o którym
2,
1

-),

4,
5.

mowa w § 9.
Wniesienie protestu jest dopuszczalnę tylko pr"zed zawarciem umowy.
Udzielający Zamówienia rozpoznaje protest i rozstrzyga protest najpózniej w ciągu 7 dni od
daty jego otrzymania.
0 wniesieniu i rozstrzygnięciu protestu lJdzielający zamówieniantezwłocznie informuje
pisemrrie pozo sta,łych oferentów.
W przypadku uwzglęclnienia protestu udzielający Zamowienia porńarza konkurs,

§11

odwołanie

1.

Oferent moze wnieśćdo Dyrektora szpitala w terminie 7 drri od dnia ogłoszenia o
rozstrzygnięciu konkursu ofert odwołarrie, dotyczące rozstrzygnięcie konkursur,
Odwołanie wtriesione po terminie rrie podlega rozpatrzeniu.
2, Odwołarrie rozpatrywarre jest w terrrrinie 7 drri od dnia jego ott"zymania. Wrriesienie
odwołarria wstrzymuje zawar"cie umow},o udzielanie świadczen opieki zdrowotnej do czasu
jego rozpatt,zenia"
3. Decyzja dyrektora o uwzględnieniu bądź nieuwzględnieniu odwołania wymaga

uzasadnienia.
4. Informacje o wniesieniutrozstrzygnięciu odwołania Szpitai niezwłocznie zamieszczana
tablicy ogłoszeń oTazrra stronie internetowej szpitala"
5, W przypadku uwzględnienia odwołania, szpital dokonuje ponownego rozstrzygnięcia
koŃursu ofert w zakresie świadczeń, których rodzajowo odwołanie dotyczy.

§12
Umowa

1"
2"

Zawarctę umowy o udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne następuje na
podstawie wyniku Konkursu ofert.
Udzielający zamówienie zobowiązany jest zawrzeó rrmowę zgodnązvłybranąprzez
Komisję Konkursową ofertą w terminie 30 dni od daty rozstrzygnięcia koŃursu.

§13
Regulamin przeprowad,zania konkursu ofert na świadczenia medyczne wchodziw Ęcie z dniem
1 lipca 2012 r"

