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REGULAM|N pRAcY KoMls.Jl KONKUR$OWEJ
§1
Komisja konkursowa jest. kolegialnym zespołem doradczym Dyrekiora Wrocławskiego
Cęntrum Zdrowia §P ZOZ we Wrocławiu, przez niega powoływanym do pzeprowadzenia
uzupełniającego konkursu ofęń o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne
wykonywane w jednostkach organizacyjnych Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ we
Wrocławiu.

§2

1. W skład Komisji konkursowej wchodzi co najmniej Przewodniczący l Sekretarz.

2, Członkgwie komisji powoływani są spośród pracowników Wrocławskiego Centrum
zdrowia §? zaz we wrocławiu.
3. Pracami Komis"ii kieruje jej Pzewodniczący. Za czynności administracyjne,
wykonywane zgodnie z procedurą konkursową odpowiada Sekretarz Komisji
konkursowej.

§3

Komisja konkursowa;
{} przeprowadza czynności w postępowaniu konkursowym określonew § 6 ust. ,l,
2) prowadzi procedurę rozstrzyganiazłażonych środków ochrony prawnej w zakręsie
przewidzianym w niniejszym Regulaminie i Szczegółowych warunkach konkursu

3i

,

ofert,

opracowuje niezbędne dla prowadzonego postępowania materiały idokumentuje
płzebieg postępowania,
4} prowadzi korespondencję z oferentami do cza§u rozstzygnięcia konkunsu ofćń,
a także w przypadku jego uniewaźnienia.

1. Członek Komisji konkursowej podlega *yłą§crlniu

sam jest oferęntem [ub oferentem jest:

z udziału w pracy Kohisji, gdy

1} jego mafżonek oraz krewny i powinowaty do drugiego stopnia,
2} csoba zuliązana z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kuratęli,
3) osoba pozostająca wobec niego w stosunku nadrzędności słuzbowej.
4) osoba, któĘ małźonek,krewny lub powinowaty do drugiego stopnia albo osoba
związana z nią z tytułu przysposobienia, opieki lub kuraieli pozostaje wobec niego
w siosunku nadruędnościsłuźbowej.
2. Członek Komisji zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Dyrektora
Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu i Paewodniczącego
Komisji o zaistnieniu przesłanki wskazanej w ust. 1.
3. Dyrektor Wrocławskiego Centrum Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu w sytuacji, o
któĘ mowa w ust. 1 dokonuje wyłączenia członka Komisji konkursowej i powołuje
nówego członka Komisji w sytuacji, gdy Komisja sk{adała się z mniejszej ticzby
członków niz tuech osob.

§5

Komisja rozpoczyna działalnośćz dniem powołania.

1.

Komisja obraduje na jawnych i niejawnych posiedzeniach.

ż. W
3.

posiedzeniach Komisji uczestniczą wszystkie osoby powołane w jej skład
Zarządzeniem Dyrektlra, z zastzeżeniem, że w posiedzenie Komisji moze się odbyc w
obecnościco najmniej 2l3 liczby powołanych człanków, jeźeli absencja pozostałych
wynika z usprawiedtiwionej nieobecności w pracy.
W częścijawnej,w której ma prawo uczestniczyć Oferent, Komisja konkursowa,

dokonuje kolejno następujących czynności:
1) stwierdza prawidłowośćogłoszenia konkursu oraz ustala liczbę otzymanych ofeń,
2} stwierdza waźnośćofeń pod względem zabezpieczenia kopeń dokonu.je ich
otwarcia,
3) prayjmuje do protokołu wyjaśnieniai oświadczenia zgłoszone pęęz oferentów,

i

4.
5.

4)adczytujecenyofeńoWeWpCI§zczególnychzakresach.
W przypadku, gdy oferent nie pruedstawił wszy*tkich wymaganych dokumentów lub gdy
oferta zawiera braki formalne, komisja wzywa, oferenta do usunięcia tych braków w
wyznacuonym terrninie pod rygorem odrzucenia ofeńy.
W częściniejawnej posiedzeń, bez udziału Oferentów, Komisja konkursowa:
1) bada, które z ofeń spełniają niniejsze warunki,
2) odrzuca ofeńy w przypadkach określonychw ań. 149 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004
r. o świadczeniach opieki zdrowatnej finansowanych ze środków publicznych
3) dokonuje wyboru oferty lub ofert albo nie przyjmie żadnej z ofeń.

6.KomisjaWczęściniejawnejpostępowaniamożeprzeprowadzićnegocjacje

7.
8.
9.

1)
2)

liczby planowanych do udzielenia *wiadczeń opiekizdrowotnejl
ceny za udzielane śwladczenia cpieki zdrowotnej.
Do negocjacji zaprasza się cferentów spełniających wymogi konieczne do zawarcia
urnowy.

Konrisja konkunsowa niezwłocznie zawiadamia oferentów o zakończeniu konkursu ijego
wyniku na piśmie.
lnformację o uniewaźnieniu postępowania konkursowego w całościlub w części
Komisja.Konkursowa ogłasza:

tFl8stronieinternetowejWrocławskiegoCentrumZdrowia$PZaZwęWrocławiu:

.

§.

W${§pć§ćJsraąp],
na tabticy ogłoszeń w siedzibie wrocławskiego centrum zdrowia

sp zoz

Wrocławiu,
Komisja konkursowa ma prawo poprawienia oczywistych omyłek słownych lub
językowych oraz poprawienia omyłek rachunkowych w obliczeniu 6eny.

we

]

.,

§7

Komisja konkursowa przy wyboze najkorzystniejszej ofeńy kieruje się kryteriarni
określonymi w §zczeg ółowych waru n kach konkursu ofeń.

§8

Z

przebiegu postępowania konkursowego §ekrętarz Komisji konkursowej sporządza
protokół, Kory powinien zawierać:
1) oznaczenie miejsca i czasu rozpoczęcia izakończenia konkursu ofeń,
2} imiona i nazwiska człanków Komisji konkursowej,

3) wykaz złożonych ofert,
4) wykaz ofeń odpowiadających

warunkom określonymw konkursie ofeń
wyXaz ofęrt nie odpowiadających warunkom określonym w konkursie ęiert i
6) złożonych po terminie wraz zuzasadnieniem,'
7} wyjaśrłieniai oświadczenia oferentów,
8) wskazanie najkorzystniejszej ofeńy lub ofeń atbo stwierdzenie która lub żadna z
ofeń nie została przyjęta, wrazz uzasadnieniem,
9i ewentualne odrębne,stanowisko członka Komisji konkursowej,
1 0) wzmiankę o odczytaniu protokołu,
1 1) podpisy członków Komisji.

Si

§9

Komisja konkursowa, po zatwierdzeniu przez Dyrektora Wrocławskiego Centrrłm Zdrowia §P
ZOZ we Wrocławiu wyniku postępowania konkursowego niezwłocznie zawiadamia oferentów
o rozstrzygnięciu konkursu oferl poprzęz zanłieszczenie odpowiednich informacji na stronie
internetowej wwvr{.spzoz.wroc,pl i tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia.

§10
toku postępowania w sprawie zawarcia uffiowy o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej do czasu zakończenia postępowania oferent moźe złożyćda Konłisji
umotywowany protest w ternninie 7 dni roboczych od dnia dckonania zaskanżone,!

1. W

czynności.

2. Frotest złożanypo terminie nie podlega razpatrzeniu.
3. Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie ulega zawieszeniu.
4. W pzypadku ,stwierdzenia przez Komis.ię oczywistej bezzasadności protestu
5.
,
6.

1.
2.

postępowanie nie u[ega zawieszeniu.
Komisja rozpatruje i rozstrzyga protest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania
iudzięla pisemnej odpowiedzi składającemu protest. Nieuuaględnienie protestu wyma§a
uzasadnienia.
lnformację o wniesieniu protestu ijego rozstzygnięciu Komisja niezwłocznie
zamieszcza na tablicy ogłoszeń sraz na stronie intern'etowej Udzielającego
zarnówienia.

§ 11
Oferentowi przysługuje prawo do wniesienia do Dyrektora Wrocławskiego Centrum
Zdrowia SP ZOZ we Wrocławiu odwołania od rozstrzygnięcia konkursu ofert, w tęrminie
7 dni od dnia jego ogłoszenia, Odwołanie wniesione po terminie podlega odrzuceniu.
Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia"jego otrzymania. Wniesienię
odwołania wstrzymuje zawarcie umCIwy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej do
cz&§u jego rozpatruenia.

