
REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ – 3/K/2018

§1

Niniejszy regulamin określa tryb pracy Komisji konkursowej powołanej decyzją Prezesa Zarządu PCMG

Sp.  z  o.  o.  nr  ……………  z  dnia  …………………w  sprawie  Konkursu  ofert  o  udzielenie  świadczeń

zdrowotnych w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej  oraz powołania komisji konkursowej – dla postępowania

numer nr: 3/K/2018

§2

Komisja konkursowa działa na podstawie:

1. art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.  o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018r. poz. 160 z

późn. zm.);

2.  art.146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych

ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1938 z późn. zm.)

§3

1. W skład Komisji konkursowej wchodzi co najmniej 3 pracowników Udzielającego zmówienia, w

tym wyznaczony spośród nich, przez Prezesa Zarządu Udzielającego zamówienia, przewodniczący

oraz  sekretarz  Komisji  konkursowej.  W  skład  Komisji  konkursowej  wchodzi  nieparzysta  liczba

członków.

2. Członkiem Komisji konkursowej nie mogą być osoby, które:

a) są z Oferentem ubiegającym się o zawarcie umowy;

b) pozostają  z  Oferentem,  w  związku  małżeńskim  albo w  stosunku  pokrewieństwa  lub

powinowactwa w linii prostej lub w linii bocznej do drugiego stopnia;

c) są związane, z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, z Oferentem, jego przedstawicielem

lub  pełnomocnikiem  albo  członkiem  organów  osób  prawnych  biorących  udział  w

postępowaniu;

d) pozostają  z  Oferentem,  w  takim  stosunku  prawnym  lub  faktycznym,  że  może  to  budzić

uzasadnione  wątpliwości  co  do  ich  bezstronności,  lub w  takim  stosunku  pozostaje  ich

małżonek lub osoba, z którą pozostają we wspólnym pożyciu;

3. Członkowie  Komisji  konkursowej  po otwarciu  ofert  składają, pod  rygorem  odpowiedzialności

karnej  za  składanie  fałszywych  zeznań, oświadczenia,  że  nie  zachodzą  wobec  nich  przesłanki

określone w ust. 2 a-d.

4. Członek  Komisji  konkursowej  zobowiązany  jest  niezwłocznie  powiadomić  Zamawiającego  o

zaistnieniu przesłanek określonych w ust. 2 a-d.

5. Wyłączenia  członka  Komisji  konkursowej  i  powołania  nowego  członka  Komisji

konkursowej  w  przypadku  zaistnienia  okoliczności,  o  których  mowa  w  ust.  2  a-d,  dokonuje

Udzielający  zamówienia  z  urzędu  lub  na  wniosek  członka  Komisji  konkursowej  albo oferenta

ubiegającego się o zawarcie umowy.
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§4

1.5.1. W toku prac Komisja konkursowa uwzględnia szczegółowe warunki konkursu ofert (dalej 

SWKO).

1.5.2. Komisja  konkursowa  pracuje  na  posiedzeniach  zamkniętych  bez  udziału  Oferentów,  

za wyjątkiem czynności wymienionych w § 5

1.5.3. W części niejawnej konkursu Komisja Konkursowa:

a) ustala, które z ofert spełniają warunki SWKO;

b) może przeprowadzić  negocjacje  z  Oferentem w celu  ustalenia  liczby  planowanych do

udzielenia  świadczeń  opieki  zdrowotnej  oraz  ceny  za  udzielanie  świadczeń  opieki

zdrowotnej – fakt ten dokumentuje w protokole negocjacji (załącznik nr 3 do regulaminu

konkursu);

c) odrzuca ofertę w przypadku zaistnienia przesłanek w §14 regulaminu konkursu;

d) przedstawia  Udzielającemu  zamówienie  wniosek  o  wybór  najkorzystniejszej  oferty  

lub o unieważnienie konkursu lub o niedokonanie wyboru żadnej z ofert.

§5

1.3.1.1. W części jawnej konkursu Komisja konkursowa:

a) stwierdza prawidłowość ogłoszenia konkursu ofert – 3/K/2018;

b) ustala ilość ofert złożonych w terminie;

c) dokonuje otwarcia ofert;

d) podaje nazwy oferentów i zaproponowane przez nich ceny;

e) przyjmuje do protokołu złożone przez Oferentów wyjaśnienia lub oświadczenia.

§6

Dokonując  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  w  poszczególnych  zakresach  świadczeń  zdrowotnych

Komisja konkursowa kieruje się kryteriami zawartymi w „Szczegółowych warunkach konkursu ofert.

§7

Z  przebiegu  konkursu  ofert  Komisja  konkursowa  sporządza  dokumentację  zgodnie  

z wytycznymi zawartymi w §18 regulaminu konkursu.

§8

W toku konkursu ofert, do czasu jego zakończenia, Oferent może złożyć do komisji:

1. protest – zgodnie z zapisami §23 konkursu ofert

2. odwołanie - zgodnie z zapisami §24 konkursu ofert

§9

Informacje  uzyskane  przez  członków  Komisji  konkursowej  w  toku  postępowania  konkursowego

stanowią tajemnicę służbową.
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