
Załączniknr 2

RBGULAMIN KONKURSU

na wybór realrizaLtora programu zdrowotnego zzakresu profilakĘki chorób nowotworowych
realizowanego poprzez szczepienia profilakĘczne przeciw wirusowi HPv (typu 6' 11' 16 i 18)

dziewczynek urodzonych w 1998 roku, zameldowanych na terenie Gminy oleŚnica
(gmina wiejska)

RoZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne
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1. Regulamin Konkursu określa szczegołowe warunki ptzy reaIizacji świadczeizdtowotnych
w zakresie ponadstandardowych usług zdrowotnych, nie refundowanychptzez Narodowy Fundusz
Zdtowta, świadczonych na Tzecz mieszkańców Gminy oleśnica _ dziewczynek urodzonych w
1998 roku, zameldowanych na terenie Gminy oleśnica (gmina wiejska)
2. Wójt Gminy oleśnica na rcalłzacje ww. zadania w ramach konkursu pIzeznacza kwotę
45.000,00 zł (słownie: cztętdzieści pięó tysięcy złotych) na zaszczepienie 72 dziewczynek
urodzonych w 1998 roku.
3. Rozstrzygniecie konkursu następuje nie pózniej niŻ do dnia I0.05.2012 r' od ostatniego dnia
tęrminu Wznaczonego dla przyjmowania ofeń.

A')

ofertę mogą składać podmioty lecznicze w rozumieniu ustawy
działalnośc i leczntczej (Dz. U . z 20 I l r. nr 1 12, poz' 65 4, ze zm.).

dnia 15 kwietnia 20II r. o

F(OZDZIAŁ II

Szczegółowe warunki konkursu
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ZaWes realizacji pro gramu zdrowotnego

Zakres świadczeń w ramach programu zdrowotnego obejmuje:
. Zakup szczepionki spełniającej wszystkie wymogi i normy przewtdziane pfawem
. Badanie lekarskie - kwalifikacja do wykonanta szczeptenia
. Pod anie szczepionki zgodnle Zę schematem określonym przez producenta
. Spotządzente dokumentacji medycznej Z prueprowadzonych szczepien zgodnie z
obowiązującymi przepisami w tym zakresie i standardami stosowanym ptzez Narodowy Fundusz
Zdrowta oraz archiwizowanie danych ptzez okres 5 lat w siedzibie Wykonawcy realtzującego
program zdrowotny
. Prowadzenie rejestru świadczeń wykonywanych w ramach programu zdrowotnego w formie
papierowej i elektronicznej
. Złożenie nakoniec roku sprawozdantazrealizacjiprogramuzdrowotnego.
Ww. zakręs świadczeń w ramach programu zdrowotnego musi być realizowane przez oferenta w
całości w miejscu wskazanym w ofercie.
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Minimalne wymagania stawiane rea|izatorowi programu zdrowotnego niezbędne do jego realizacji:

a) Zgodność zakresu świadczeń zdrowotnych udzielanych przez rcaltzatota programu

zdrowotnego, w Świetle obowiązujących przepisów, zprzedmiotem programu zdrowotnego'

b) W zakresie personelu udzielającego świadczeń w ramach programu zdrowotnego:
. co najmniej I lekaru spełniający warunki Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie

udzielania świadczeń z dziedziny poz,
. co najmniej i pielęgniarkapoz z uprawnieniami do wykonanta szczepten,
o perSonel do obsługi organtzacyjnej programu odpowiedzialnej za rejestrację pacjentów,

prowadzenie b azy danych,
c) w zakresie dostępności do świadczeńw ramach programu zdrowotnego:
. dostępność do świadczęh co najmniej 3 razy w tygodniu, w tym I raz w godzinach

popołudniowych (co najmniej do godziny 17:00),

d) w zakresie wyposazenia w sprzęt i materiały:
. wyposazenie gabinetu lekarskiego i gabinetu szczepien zgodny z obowiązującymi

przepisami w tym zakresie,
; system komputerowy z dostępem do Internetu oraz drukarka do gromadzenia, przetwarzanla

t przekazywania danych,
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1. oferent realizuje program w placówce służbie zdrowta na terenie Miasta oleśnica.
2. oferent przyjmuje obowiązek udzielania świadczeń zdrowotnych z zachowaniem naleŻytej

staranności zgodnie Ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi środkami

technicznymi i farmaceutycznymt orazzgodnie zzasadami kodeksu etyki lekarskiej.

3. Miejsce reaItzacjiprogramu - pomieszcZęn:ra, w których będąreallzowane Świadczenia musi

spełniać wymogi przepisów prawa.

P(0ZDZIAŁ III
Cele i załoŻenta konkursu
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1. Celem konkursu ofert jest wybor reahzatora programu zdrowotnego z zakresu profilaktyki

chorób nowotworowych realizowanego poplzez szczepienia profilaktyczne przeciw wirusowi HPV
(typu 6, lI, 16 i 18) dziewczynek urodzonych w 1998 roku, zameldowanych na terenie Gminy

oleśnica (gmina wiejska) - odpowiadający warunkom konkursu.

2. Zaóania gmińy z zakręsu profilaktyki prozdrowotnej musząbyć realizowane w okresie do 7

dni od podpisania umowy do dnia 15.IŻ.20I2 r'

3. Zawarcie umowy z wyłonionym podmiotem następuje w wyniku rozstrzygnięcia konkursu

organizowanęgo przezudzielającego zamówienia na zasadach i w trybie określonym w niniejszym

Regulaminie Konkursu.
4. Rozpoczęcie udzielenia śwtadczeń zdrowotnych nastąpi w terminie siedmiu dni od dnia

podpisania umowy.
5. Szczegołowe i ostateczne warunki realizacjt zadaniareguluje umowa zawarta między Gminą

a oferęntem zwanym Wykonawcą.
6. Przyznane środki finansowe mogą byc przeznaczone uryłącznie na pokrycie kosztów

bezpośrednto związanychzrea|tzacjązadaniai niezbędnych do jego realtzacjt.

7 ' W konkursie ofert nie mogą uczestntczyó osoby wchodzące w skład Komisji Konkursowej

lub bliskie tym osobom.
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1. ogłoszenie o konkursie ofert podaje się do publicznej wiadomości, zamteszczając
ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oleśnica, na stronie internetowej
www. olesnica.wroc.pl or aZ w B iuletynu Informacj i Publicznej Urzędu Gminy oleśnica.
2. ogłoszenie powinno zawierac następujące informacje:
a. nazwę i adres siedziby organu ogŁaszającego koŃurs,
b. przedmiot konkursu obejmuje:
. przyjęcle obowiązku rcalizacji świadczeń dla danej populacji,
. czas,na który moŻe zostać zawatta umowa'
. miejsce, w którym moŻna się zapoznać ze szczegołowymi warunkami konkursu,

materiałami o przedmiocie konkursu ofaz miejscu, gdzie można ottzymać formularz ofeftowy,
proponowany proj ekt umowy na r ealizacie pro gramu pro fi I aktyc ztle go,
. wymagane kwalifikacje zawodowe/ i tęchniczne przyjmujących zamówienie
. miejsce i termin składania ofert,
. miejsce i termin rczstrzygnięcia konkursu,
o termin zwtązania ofertą - nie dłuzszy niz 30 dni od upływu terminu składania oferl,
. ZastrzeŻenie o prawie odwołania konkursu oraz do przesunięciu terminu składania ofert,

o kwotę jaka jest przeznaczona ze środków publicznych na realtzację zadanta.

F(0ZDZIAŁIv
Terminy i warunki składania ofert
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1" Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożęnię w terminie wskazanym w ogłoszeniu
oferty wIJrzędzie Gminy oleśnica.
ofer1ę naIeŻy złoŻyc w sekrętartacie Urzędu Gminy oleśnica przy ul. 11 Listopada 24 od
poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu lub przesłaó na ww. adres w zaklejonej kopercie
t opattzyć następującą adnotacją: ,,Szczeptenia Profilaktyczne przeciwko wirusowi brodawczaka
ludzkiego HPV'' , nazwa i adres ofęrenta.
Termin składania ofert upływa w dniu 27.04.2012 r. o godz. 15:00.

Ż' oferent moŻe wycofaó złoŻonąofertę tylko w formie pisemnej.
3' Zamawiąący informuje, Żę oferly sporządzone wadliwie, zawierające błędne dane,

niekompletne lub złoŻone po terminie zostaną odrzucone w postępowaniu konkursowym'
4" oferta narealizację zadanta powinna zawiętac:
a) Formularz zgłoszeniowy będący załącznikiem m 1 do oferty wraz z dołączonymi,
p o Świ adczo ny mL pr zez o ferenta za zgo dno śc z oty gtnałem kopiami dokumentów :

. Kopię wypisu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o ktorym mowa w
art. 106 w zwtązku z art' 2I7 ustawy z dnia 15 kwietnia 20II r. o działaInośct leczniczej (Dz. U. z
2OII r. nr I1'2, poz. 654, ze zm.) - zgodnie z aktualnym stanem faktycznym i prawnym ntezaleŻnte
od tego, kiedy został wydany,
o Kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego lub zaświadczentę o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzającyl-e m. in. status prawny oferenta' zal<res

prowadzonej przez niego działalności, olgany uprawnionego realizacji oferenta i sposób
reprezentacji oferenta - zgodnyl-e z aktualnym stanem faktycznym i prawnym ntezaleŻnte od tego,

kiedy zostałl-o wydany/-e " JeŻe|i dzlałania organów uprawnionych do reprezentacji wymagają
odrębnych upowaznień - stosowne upowaznienia udzielone tym organom.
. Polisa ubezpteczeniowa od odpowiedzialności cywilnej obejmującą szkody będące

następstwem udztelanta świadczęń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zantechanta
udzielania świadczeń zdrowotnych'



o Statut oferenta (eśli ma obowiązek jego sporządzenta),
. Decyzjaw sprawie nadania numeru NIP ,

o Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON'
b) oświadczenta dotyczące:
. Zapoznania się z treścią ogłoszenia, Regulaminem konkursu oraz Projektem umowy
. Iiczby i kwalifikacji zawodowych osób udzielających świadczeń określonych w ramach
zadanta objętego konkursem oraz miejscarcalizacjt umowy,
. spełnienie wszystkich wymagań zawartych w Regulaminie konkursu'
. zgodności danych zawaltych w formularzu ofefiowym ze stanem faktycznym i prawnym,
. potwierdzenie faktu, że śwtadczenia zdrowotne w zakresie szczepten przeciw zakaŻenl'om
wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) wywołującego raka szyjki macicy nie są finansowane
przez Narodowy Fundusz Zdrowta.
c) SzczegóŁowy opis i przebieg realtzacjt zadanl'a zgodnie z warunkami Regulaminu konkursu
wrM Z tygodniowym harmonogramem pracy wskazującym dni i godzin, w których realizowany
będzie program oraz określenie sposobu rejestracji pacjentow.
d) oferent przedstawia w ofercie cenę jednostkową brutto za rcaltzację pełnego zakresu
świadczeń określonego w Regulaminie konkursu stanowiącego załącznik nr 1 do oferty, Zwana
dalej ceną. Cena wskazana przez oferenta w ofercie nie podlega zmianom w trakcie reallzacjt
programu zdrowotnego, chyba Że zaistnieją okoliczności' których nie można było przewidziec na
etapie ustalenia warunków konkursu, a mające istotny wpływ na właŚciwą rca|tzację przedmiotu
umowy.
5. oferty świadczeniodawców uczestniczących w postępowaniu konkursolvym nie polegają
zwrotowi.
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Kopie dokumentów składane przez oferenta muSZą mieć adnotację ,,za zgodność z oryginałem i
stanem faktycznym" oTaz pteczątkę, datę i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta
w konkursie.

F(0ZDZIAŁy
Tryb, kryteria i termin wyboru oferty
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1. CzynnoŚci związane Z ptzeptowadzenięm konkursu wykonuje Komisja Konkursowa,
powołana zarządzenl'em Wójta Gminy oleśnica, działająca zgodnie z zasadami określonymi w
Regulaminie Konkursu.
2. Komisja obraduje na posiedzeniu zamkniętym bezudziahl oferentów.
3' Pracami Komisji kieruje i posiedzenia prowadzi Przewodnlczący Komisji. W przypadku
nieobecno ś ci Przewo d niczące go pracami Komi sj i kieruj e Zastęp ca Przewo dni czące go .

4. Posiedzenia Komisji są waŻne, jeŻeli w posiedzeniu uczestntczy co najmniej % jej składu
osobowego.
5. Rozstrzygnięcie Komisjipodejmowane są zwyl<łąwiększościągłosow.
6. W przypadku równego rozkładu głosów, głos rczstrzygający należy do Przewodniczącego, a

w przypadku jego nieobecności - Zastępcy Przewodniczącego.
7. Z przebiegu posiedzeń Komisji sporządza się protokół.
8. Protokół, o których mowa w ust. 7 sporządza sekretarz Komisji i przedkłada do podpisu
wszystkim członkom Komisji obecnym na posiedzeniu.
9' Komisja może zasięgnąć opinii specjalistów z danej dziedziny medycyny w sprawach
doty czący ch przedmiotu konkursu.
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1. Członek Komisji podlega wyłączeniu od udziału w pracach Komisji, jeżeli pozostaje w
stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa lub jest związany ztytułu przysposobienia, opieki lub

kurateli z oferentem lub członkami organów zaruądzĄących oferenta, oferent lub członkowie
organów zarządzających oferenta pozostają wobec członka Komisji w stosunku nadrzędności
słuzbowej, bądź pozostają z nim w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że moŻe to budzió
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności członka Komisji.
2. Członkowie Komisji podpisują oświadczenie, Że nie zachodzi okolicznoŚć wykluczająca ich
zudziałuw pracach Komisji zgodnie z warunkami, o których mowa w ust. 1'

3. W sytuacji, o której mowa w ust. 1, Wójt Gminy oleśnica moŻe uzupełniÓ skład Komisji i

powołać do Komisji nowęgo członka'
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1. W ramach swoich prac Komisja:
a) stwierdza ltczbę otrzymanych oferlna wybór ręalizatoraprogramu zdrowotnego
b) otwiera koperty z ofęr1ami złożonymt w terminie i zapoznaje się z treścią kaŻdej z ntch,
2' Komisja dokonuje sprawdzenia ofer1pod względem spełnienia wymogów formalnych'
3. Komisja odrzuca oferty nie odpowiadające warunkom określonym w Regulaminie
Konkursu lub zgłoszone po wyznaczonym terminie, z zasttzezeniem ust 4.

4. W przypadku wystąpienia braków, o których mowa w rozdziale II Regulaminu konkursu
i/lub niejasności co do treści oferly illub załączonych do oferty dokumentów, komisja może węzwać
oferenta do uzupełnienia oferty lub zŁoŻenia wyjaśnień -w Wznaazonymprzez siebie terminie.

5. oferty nie uzupełnione przez oferenta zgodnie z postanowieniami ust. 4 (złoŻente

brakujących dokumentów, złoŻęnie wyjaśnień) w wznaczonyrn przez Komisję terminie, zostają

odrzucone z przy czyn formalnych.
6. Komisja twotzy listę ofert spełniających wymogi formalne oraz listę ofert, które nie

kwalifikują się do konkursu, wtaz Z podaniem przyczyny.
7. Każda oferta, która spełnia wymogi formalne, moŻę zostac wybrana do rcalizacjt
8. Podstawowym kry.terium wyboru oferty będzie cena oferowanej usługi.Przy Wborze oferty

Komisja bterzę pod uwagę równiez mozliwość rzeczYwistej realizacji przedmiotu konkursu w
warunkach określonych przez oferenta tj . :

a) dostępność do świadczeń w ciągu tygodnia (godziny rcal.tzacjt),

b) kosztjednego szczeptęnta,
c) liczbę oraz kwalifikacje personelu.
9. Komisja przęprowadza dyskusję na temat kaŻdej z ofert. Każdy z członkow Komisji ma
prawo do wypowiedzenia się.
10. Komisja przygotowuje propozycję wyboru ofert; moze nie wybrać Żadnej z ofert.

11' Swo.je stanowisko Komisja przedstawia w protokole Wójtowi Gminy oleśnica do

zatwrcrdzenta.
I2' W razie, gdy na konkurs ofert zostanie zgłoszona tylko jedna oferta, może zostac wybrana,
jeśli spełnia wymagania okręślone w warunkach konkursu.
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1. Wóit Gminy oleŚnica dokonuje ostatecznego tozsttzygnięcia konkursu ofer1 lub decyduje

o pozostawieniu konkursu bez rozsttzygnięcia na podstawie stanowiska Komisji; od decyzji Wójta
nie przysługuje odwołanie.
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ofęrta uznana jest zaprawidŁową pod względem formalnym' gdy:
- jest zgodna Z szczegołowymi warunkami i celami konkursu
- złoŻona jest na właściurym formularzu
- złożona jest w wymaganym w regulaminie terminie
- podmiot jest uprawniony do złoŻenia oferty
- oferta oraz zaŁączniki są podpisane przez osoby uprawnione
- jest cz7telna, tzn. w1lpeŁniona została maszynowo, komputerowo lub pismem drukowanym
jednolicie w całości
- jest spojna tzn. istnieje logiczne powiązanie pomiędzy celami zadanta, szczegółowym zakresem
rzeczorym zadanta, kosztorysem i oczekiwanymi efektami reahzacjt zadanta
- termin rcaltzac1t zadanta zgadza się z terminem Wymaganym w regulamtnie zadania
- kalkulacjaprzewidywanych kosztów realizacjt zadaniajest poprawna pod względem formalno -

rachunkowym
Wymagane jest złoŻenie przez oferentów kompletu dokumentów okreŚlonych w $8 niniejszego
Regulaminu.

$1s

Warunkiem ptzystąpienia oferenta do konkursu jest złożente prawidłowej oferty _ zgodnte z
terminem i wymaganiami określonymi w Regulaminie konkursu'
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Z ptzebtegu konkursu sporządza się protokół, który powinien zawietac:
I) oznaczenie miejsca r azasv konkursu,
2) imiona i nazwiska członków Komisji Konkursowej,
3) liczbę zgłoszonych ofert,
4) wskazanie ofert odpowiadających warunkom określonym w Regulaminie Konkursu,
5) wskazanie ofer1 nie odpowiadających warunkom określonym w Regulaminie Konkursu lub
zgłoszonych po terminle wtaz zuzasadnięniem,
6) wskazanie najkorzystniejszej dla udzie|ającego zamówienie oferty albo stwierdzente, Że Żadna z
ofert nie została przyjęta - wtaz z uzasadnteniem,
7) ewentualnie odrębne stanowisko człottka Komisji Konkursowej,
8) podpisy członków Komisji.
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Udzielający zamowienia obowiązany jest zawrzeó umowę zgodną zvłybranąprzez Komisję
Konkursową najkorzystniejszą ofertą w ciągu 30 dni od dnia rozsttzygnięcia konkursu ofert.
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W sytuacji nieprzewidzianych niniejszym regulaminem Komisja podejmuje rczstrzygniecie zwykłą
większością głosów zgodnie z $ 10.
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Gmina zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz zmiany terminu
składania ofert.


