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Załącznik  nr 4 do ogłoszenia o Konkursie 20/2019 w SCOL Sp. z o.o.

REGULAMIN KOMISJI KONKURSOWEJ

powołanej  w  celu  przeprowadzenia  konkursu  ofert  na  świadczenia  opieki

zdrowotnej  zgodnie  z

Uchwałą Zarządu Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego Sp. z o.o. przy

ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa z dnia 28 maja 2019r nr 96/V/2019.

§1

1. Konkurs ofert jest prowadzony na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia

2011 r.  o działalności  leczniczej (j.t.  Dz. U. z 2018.160 z dnia 2018.01.19 z

późn. zm.). 

2. Do konkursu ofert stosuje się odpowiednio art. 140, 141, art. 146 ust. 1, art.

147, 148 ust. 1, art. 149,  art. 150, art. 151 ust. 1, 2 i 4-6, art. 152, art. 153,

art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki

zdrowotnej  finansowanych  ze środków publicznych  (tj.  Dz.U.  z  2017.1938 z

późn.  zm.),  przy  czym  prawa  i  obowiązki  Prezesa  Funduszu  i  Dyrektora

Oddziału Wojewódzkiego Funduszu wykonuje Zarząd Spółki.

§ 2

1. Ilekroć w Regulaminie Komisji konkursowej mowa jest o:

1) Regulaminie – to rozumie się przez to Regulamin przeprowadzenia konkursu

ofert, 

2)  Konkursie  ofert  –  to  rozumie  się  przez  to  konkurs  przeprowadzony  na

podstawie niniejszego Regulaminu,  

3) Udzielającym zamówienia – Zarząd Spółki,

4) Zamówieniu – to rozumie się przez to udzielanie świadczeń zdrowotnych w

zakresie i terminach określonych przez Udzielającego zamówienia. 

5) Przyjmującym zamówienie, zwanym także oferentem – podmiot wykonujący

działalność  leczniczą  lub  osoba  legitymująca  się  nabyciem  fachowych

kwalifikacji  do  udzielania  świadczeń  opieki  zdrowotnej  w  określonym  w

Regulaminie zakresie lub określonej dziedzinie medycyny, 
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6) ustawie – ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (j.t. Dz.

U. z 2018.160 z dnia 2018.01.19 z późn. zm.).

§ 3

1. Ogłoszenie o konkursie ofert  Udzielający zamówienia zamieszcza na stronie

internetowej  –  www.scol.warszawa.pl  oraz  na  tablicy  ogłoszeń  Sekcji

Zamówień  Publicznych  w  Zakładzie  Opiekuńczo-  Leczniczym  przy  ul.

Szubińskiej 4. Do ogłoszenia dołącza się dokument zawierający opis wymagań -

,,Szczegółowe warunki konkursu ofert” (Zał. nr 1 do ogłoszenia). 

2. Ogłoszenie powinno zawierać w szczególności: 

   1) nazwę i adres siedziby Udzielającego zamówienie, 

   2) opis przedmiotu zamówienia, 

   3) wymagane kwalifikacje zawodowe Przyjmującego zamówienie, 

   4) kryteria oceny ofert, 

   5) termin składania i otwarcia ofert. 

3. Do konkursu ofert przystąpić mogą podmioty wykonujące działalność leczniczą,

legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń opieki

zdrowotnej  w  określonym  zakresie  lub  dziedzinie  medycyny  lub  dysponujące

takimi  osobami  oraz  spełniające  wymagania  określone  w  Ogłoszeniu  i

,,Szczegółowych warunkach konkursu ofert”.

4.  Ofertę  należy  złożyć  w  terminie  i  miejscu  wskazanym  w  Ogłoszeniu,  pod

rygorem pozostawienia jej bez rozpoznania. 

5. Oferty złożone po terminie podlegają zwróceniu bez otwierania.

6.  Ofertę  należy  złożyć  w formie  pisemnej,  w  zamkniętej  kopercie  lub  innym

opakowaniu  uniemożliwiającym  zapoznanie  się  z  jej  treścią  przed  otwarciem,

opisaną zgodnie z informacjami podanymi w Ogłoszeniu oraz oznaczoną nazwą i

adresem Przyjmującego zamówienie. 

7.  Treść  oferty  winna  być  zgodna  z  treścią  opisu  zamówienia,  zawartą  w

,,Szczegółowych warunkach konkursu ofert”.  

8. Oferta powinna zawierać w szczególności informacje i dokumenty: 

   1) nazwę Przyjmującego zamówienie , 

   2) adres Przyjmującego zamówienie, 

   3) cenę wyliczoną i  podaną zgodnie z opisem zawartym w ,,Szczegółowych

warunkach konkursu ofert”, 

  4)  dokumenty  wymienione  w  ,,Szczegółowych  warunkach  konkursu  ofert”  i

Ogłoszeniu.

§ 4
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1.  Postępowanie  konkursowe  prowadzi  Komisja  Konkursowa  działająca  na

podstawie Uchwały Zarządu Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego Sp. z

o.o. przy ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa    z dnia 28 maja 2019r nr

96/V/2019.

2. Członek Komisji konkursowej, w tym podlega wyłączeniu od udziału w Komisji,

gdy Oferentem jest:

1)  jego małżonek, krewny i powinowaty do drugiego stopnia,

2) osoba związana z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
3) osoba pozostająca wobec niego w stosunku nadrzędności służbowej,
4) osoba, której małżonek, krewny i powinowaty do drugiego stopnia albo osoba

związana z nią z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli pozostaje wobec niego

w stosunku nadrzędności służbowej.
§ 5

1. Konkurs ofert składa się z części jawnej i niejawnej. 
2. Otwarcie ofert jest jawne.

3. W części jawnej konkursu ofert Komisja konkursowa:

1) stwierdza prawidłowość ogłoszenia Konkursu ofert oraz liczbę otrzymanych

ofert,
2) ustala, które oferty wpłynęły w terminie,
3) otwiera koperty z ofertami podaje do wiadomości nazwę, adres oraz ceny

zaproponowane przez poszczególnych oferentów.

4. W części niejawnej konkursu ofert, Komisja konkursowa w szczególności:

1) ustala, które oferty spełniają wymagane warunki określone w 
,,Szczegółowych warunkach konkursu ofert”, 

2) odrzuca oferty podlegające odrzuceniu 
3) przyjmuje do protokołu wyjaśnienia i oświadczenia  złożone przez oferentów,
4) wybiera najkorzystniejszą ofertę,
4) prowadzi inne czynności związane z postępowaniem konkursowym.

5.  Członkowie  Komisji  konkursowej  składają  pisemne  oświadczenia  o  nie

podleganiu  wyłączeniu  z  udziału  w  postępowaniu  konkursowym,  stanowiące

załącznik nr 1 do Regulaminu.

§ 6

1. Oferenci mają prawo uczestniczyć w czynności otwarcia ofert oraz w sprawie

ogłoszenia wyników postępowania konkursowego.

2. Komisja  odrzuca oferty: 

  1) złożone po terminie wskazanym w Ogłoszeniu, 

  2) zawierające nieprawdziwe informacje, 

  3) zawierające opis przedmiotu zamówienia, niezgodny z opisem zawartym w

Ogłoszeniu lub ,,Szczegółowych warunkach konkursu ofert”, 

  4) jeżeli zawiera rażąco niską cenę, 



  5) jeżeli nieważna jest na podstawie odrębnych przepisów, 

  6) wariantowe, złożone przez oferenta, który złożył więcej niż jedną ofertę, 

  7)  złożone  przez  oferenta,  który  nie  spełnia  wymaganych  warunków,

określonych  w  przepisach  prawa  lub  warunków  określonych  w  Ogłoszeniu  o

konkursie lub ,,Szczegółowych warunkach konkursu ofert”, 

  8)  złożoną przez oferenta,  z  którym została rozwiązana przez Udzielającego

zamówienia umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych, w określonym rodzaju

lub zakresie, w trybie natychmiastowym, z przyczyn leżących po stronie Oferenta.

2.  W przypadku gdy braki, o których mowa w ust. 2, dotyczą tylko części oferty,

Udzielający zamówienia odrzuci ofertę w części dotkniętej brakiem. 

3. Jeżeli cena jest jedynym kryterium oceny ofert i złożono oferty z taką samą

ceną brutto  za  wykonanie  przedmiotu  zamówienia,  Udzielający zamówienia

dokona  wyboru  ofert  w  kolejności  wpływu do  siedziby  Udzielającego

zamówienia. 

§ 7

1. Udzielający zamówienia może unieważnić postępowanie w sprawie zawarcia

umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, gdy: 

     1) nie wpłynęła żadna oferta, 

     2) wpłynęła jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, a z okoliczności wynika,

że na ogłoszony ponownie na tych samych warunkach konkurs wpłynie więcej

ofert, 

     3) odrzucono wszystkie oferty, 

     4)  kwota  najkorzystniejszej  oferty  przewyższa  kwotę,  którą  Udzielający

zamówienia  przeznaczył  na  finansowanie  świadczeń  stanowiących  przedmiot

postępowania, 

     5)  nastąpiła  istotna  zmiana  okoliczności  powodująca,  że  prowadzenie

postępowania lub zawarcie umowy nie leży w interesie ubezpieczonych, czego

nie można było wcześniej przewidzieć.

2.  Jeżeli  w  toku  konkursu  ofert  wpłynęła  tylko  jedna  oferta  niepodlegająca

odrzuceniu,  Komisja  konkursowa  może  przyjąć  tą  ofertę,  gdy  z  okoliczności

wynika, że na ponownie ogłoszony na tych samych warunkach konkurs ofert nie

wpłynie więcej ofert.

3.  Komisja konkursowa przy wyborze najkorzystniejszej  oferty kieruje się ceną

usługi  lub/i  liczbą  planowanych  do  udzielenia  świadczeń  opieki  zdrowotnej



będącej  przedmiotem  zamówienia.  Za  najkorzystniejszą  uznaje  się  ofertę

spełniającą  warunki  opisane  w  ,,Szczegółowych  warunkach  konkursu  ofert”  i

Ogłoszeniu.

4.  W  toku  postępowania  Komisja  konkursowa  może  żądać  udzielenia  przez

oferentów  wyjaśnień  dotyczących  przeprowadzonego  postępowania,  w

szczególności zawartości złożonych ofert.

6. Oferenci, którzy nie wezmą udziału w czynnościach w części jawnej konkursu

ofert  mogą uzyskać informacje o przebiegu tych czynności na piśmie. 

7. Udzielający zamówienia zawrze umowę z oferentem, którego ofertę wybrano w

konkursie, po upływie terminu przewidzianego na stosowanie środków ochrony

prawnej.

§ 8

1 Z  przebiegu   prowadzonego  konkursu  ofert  Komisja  konkursowa  sporządza

protokół, który w szczególności  zawiera :

1 oznaczenie  konkursu  poprzez  wskazanie  przedmiotu  zamówienia  oraz

określenie  miejsca  

i czasu konkursu,
2 imiona i nazwiska członków Komisji Konkursowej,
3 liczbę zgłoszonych ofert,
4 wskazanie ofert odpowiadających warunkom udziału w Konkursie ofert,
5 wskazanie ofert nie odpowiadających warunkom udziału w danym konkursie

lub złożonych po terminie wraz z uzasadnieniem,
6 informacje o wezwaniu oferenta do uzupełnienia brakujących dokumentów z

podaniem terminu ich dostarczenia,
7 wyjaśnienia i oświadczenia oferentów biorących udział w konkursie ofert,
8 wskazanie  najkorzystniejszej  oferty  dla  Udzielającego  zamówienia  lub

stwierdzenie, że żądna z ofert nie została przyjęta wraz z uzasadnieniem,
9 informację o złożeniu do Zarządu wniosku o unieważnieniu postępowania w

sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej wraz z

uzasadnieniem oraz wskazanie jednej z przyczyn wymienionych w  § 7 ust. 1

Regulaminu.
10 informacje o wniesieniu i rozstrzygnięciu protestu i odwołania.
11 ewentualne odrębne stanowiska członka Komisji,
12 wzmiankę o odczytaniu protokołu,
13 podpisy członków Komisji konkursowej.

§ 9

1.  W  toku  postępowania  konkursowego,  do  czasu  zakończenia  postępowania

oferent może złożyć do Komisji konkursowej umotywowany protest. 

2. Protest składa się w nieprzekraczalnym terminie siedmiu dni roboczych, licząc

od  daty  działania  lub  zaniechania  stanowiącego  podstawę  protestu.  Protest



powinien  być  wniesiony  w  taki  sposób,  aby  Udzielający  zamówienia  mógł

zapoznać  się  z  jego  treścią  przed  upływem  terminu  oznaczonego  w  zdaniu

poprzednim. 

3. Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie konkursowe ulega zawieszeniu,

chyba że z treści protestu wynika, że jest on oczywiście bezzasadny.

4. Komisja konkursowa rozpatruje i rozstrzyga protest w terminie do 7 dni od dnia

jego  otrzymania  i  udziela  pisemnej  odpowiedzi  składającemu  protest.

Nieuwzględnienie protestu wymaga uzasadnienia.. 

5. Protest złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania. 

6. Informację o wniesieniu protestu i jego rozstrzygnięciu, Komisja konkursowa

niezwłocznie zamieszcza na stronie internetowej Udzielającego zamówienia i na

tablicy ogłoszeń. 

7. Oferentowi, który wniósł protest informacja jest przekazywana faksem lub w

formie elektronicznej, zgodnie z wyborem, wskazanym w treści protestu. 

8. W przypadku uwzględnienia protestu Komisja konkursowa powtarza zaskarżoną

czynność.

9. Odwołanie wnosi się do Udzielającego zamówienia, w terminie 7 dni, licząc od

dnia przekazania informacji o rozstrzygnięciu postępowania.

10. Odwołanie wniesione po terminie pozostawia się bez rozpoznania. 

11.  Odwołanie  Udzielający  zamówienia  rozpatruje  w  terminie  7  dni  od  daty

otrzymania. 

12. Wniesienie odwołania wstrzymuje zawarcie umowy o udzielanie świadczeń

opieki zdrowotnej do czasu jego rozpatrzenia. 

13.  Środki  odwoławcze  nie  przysługują  na  wybór  trybu  postępowania,

niedokonanie wyboru świadczeniodawcy oraz na unieważnienie postępowania w

sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. 

§ 10

1. Umowa na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej nie może być zawarta na

czas nieoznaczony.    

2.  Do  umów  o  udzielanie  świadczeń  opieki  zdrowotnej   stosuje  się  przepisy

Kodeksu cywilnego. 

3.  Umowa  o  udzielanie  świadczeń  opieki  zdrowotnej  jest  nieważna  w  części

wykraczającej poza przedmiot postępowania w sprawie zawarcia umowy. 

4. Nieważna jest zmiana zawartej  umowy, jeżeli  dotyczy ona warunków, które

podlegały  ocenie  przy  wyborze  oferty  ,  chyba że konieczność  wprowadzenia



takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili

zawarcia umowy.

§ 11

1 Komisja  Konkursowa  niezwłocznie  zawiadamia  na  piśmie  Oferentów

uczestniczących w konkursie o zakończeniu i wyniku postępowania.
2 Informacje  uzyskane  przez  członków  Komisji  konkursowej  w  toku

postępowania konkursowego stanowią tajemnicą służbową.

§ 12

Po zakończeniu postępowania konkursowego, Komisja konkursowa złożone oferty

wraz  z  kopertami  umieszcza w kopercie  zbiorczej  i  załącza do sporządzonego

protokołu.

Załącznik  nr  1  –  wzór  oświadczenia

Członka Komisji 

Nr postępowania:   Konkurs / 20 /2019

OŚWIADCZENIE

Imię                 ………………………………………………….

Nazwisko           ……………………………………………………

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania oświadczam, że:

1. Nie ubiegam się o udzielenie świadczeń zdrowotnych.



2. Nie  pozostaję  z  żadnym  Oferentem   w  takim   stosunku  prawnym  lub

faktycznym,  że  może  to  budzić  uzasadnione  wątpliwości  co  do  mojej

bezstronności.
3. Nie zostałem prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku

z postępowaniem o udzielenie zamówienia, postępowaniem konkursowym,

przestępstwo  przekupstwa  lub  inne  przestępstwo  popełnione  w  celu

osiągnięcia korzyści majątkowych.

…………………………………………………………

……………………..

(podpis członka komisji)

Warszawa, dnia …………………2019r.


