
7.i.1Jqc=nik nr 5 do =ar=qd=enia
Dyrektora S:pitaJa Wolskiego nr 2IM/20/6

: dnia 23.//.20/6 r.

REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ

powolancj w ccln przcprowadzcnia konkursu ofert na udziclanie calodobowych spccjalistycznych
swiadczci) zdrowotnych w zakrcsic chorob wcwn~trznych w II Oddziale chor6b wcwn~trznych
zl(odnic z zarz'ldzcniem Dyrcktora Szpitala Wolskicl(o Nr 286 /2016 z dnia 23.11.2016 r.

~ 1
Zadanicm Komisji Konkursowej jest przcprowadzenic i rozstrzygnit;cie konkursu ofert zlozonych w
zwi~zku z zamowienicm na udziclanie calodobowych spccjalistycznych swiadczcll zdrowotnych w
zakresie chorob wewnt;trznych w II Oddziale chorob wewnt;trznych.

~2
Czlonek Komisji Konkursowej podlega wyl~czcniu od udzialu w Komisji. gdy ofcrentem jest:
I. jego ma/zonek. krewny i powinowaty do drugiego stopnia.
2. osoba zwi~zana z nim z tytulu przysposobienia. opicki lub kurateli.
3. osoba pozostaj~ca wobec niego w stosunku nadrzt;dnosci s/uzbowej,
4. osoba. ktorcj ma/zonck. krewny lub powinowaty do drugicgo stopnia albo osoba zwi~zana z ni~

z tytulu przysposobienia. opieki lub kurateli pozostaje wobec niego w stosunku nadrzt;dnosci
s/uzbowej.

~3
I. Komisja pracuje na posiedzcniach zamknit;tych bcz udzialu ofcrentow. za wyj~tkicm czynnosci

wymicnionych w ~ 4 pkt 1-4.
2. W toku prac Komisja uwzglt;dnia szczegolowc warunki konkursu wprowadzone zarz~dzeniem

Dyrektora w zwi~zku z dalszYIll posll,powaniem konkursowym.
3. Komisja Illoze obradowac w skladzie minimulll 3 cz/onkow. przy czyrn pr/.cz caly czas posiedzenia

Illusi w nim uczestniczyc Przewodnicz~cy Komisji.
~4

I. Z chwilq rozpoczt;cia prac zwi~zanych z przeprowadzeniem konkursu na okreSlony zakres swiadczen
zdrowotnych. objt;tych zarnbwienicm wymienionym w ~ I rcgulaminu. Kornisja dokonujc kolcjno
nastt;pujqcych czynnosci:
I) stwierdza prawidlowosc ogloszenia konkursu oraz liczbt; olr/.ymanych ofcrt:
2) otwiera kopcrty z ofertami i ustala. czy spelniaj~ onc wyrnaganc warunki formalne:
3) czlonkowic skladaj~ pisemne oswiadczenia 0 nie podlcganiu wy/~czcniu z udzialu w

posll;powaniu konkursowym.
4) odrzuca ofcrty:
a) zlozonc przez ofercnta po terminie;
b) zawieraj~ce nieprawdziwe informacje;
c) nicspclniaj~ce warunkow formalnych (brak okrdloncgo przedmiotu oferty. brak proponowanej
liczby godzin udziclania swiadczcillub ceny za swiadczcnic. itp.):

d) zawieraj~ce razqco nisk~ cent; w stosunku do przedmiotu zarn6wicnia:
c) niewaznc na podstawie odrt;bnych przepisbw:
f) niespelniaj~ce warunkow okreslonych w SWKO:
g) w przypadku zlozenia przez ofcrcnta oterty alternatywncj;
h) zlozone przcz oferentow. z ktorymi Szpital Wolski rozwi~za/ umowt; 0 udziclanie swiadczen
zdrowotnych w danym zakresie w trybie natychmiastowym. z pr/.yczyn lez~cych po stronic
olcrcnta.
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5) oglasza oferentom - poprzez zumieszczenie informacji na zewn"trznej stronie internetowej
Szpitala Wolskiego pod adresem w"\V.wolski.med.pl - ustalenia wynikajljce z czynnosci
wymienionych w pkt. 2 i 4, z uwzgl"dnieniem procedur post"powania opisanych w pkt. 6;

6) w przypadku gdy oferent nie przedstawil wszystkich wymagunych dokumentow lub gdy oferta
zawiera bruki formalne. Komisja wzywa oferenta - poprzez zamieszczenie informacji na
zewn"trmej stronie internetowej Szpitala Wolskiego pod adresem w"\V.wolski.med.pl wskuzujlje
nazw" (imi" i nuzwisko) oferentu. dokumenty lub braki formalne niezb"dne do usuni"cia oraz
termin usuni"cia brakow - do usuni"cia tych brakow w wyznaczonym terminie. pod rygorem
odrzucenia oferty;

7) przyjmuje do protokolu wyjasnienia i oswiadczenia zgloszone przez oferentow;
8) wybiera nujkorzystniejszlj lub najkorzystniejsze oferty albo nie przyjmuje zadnej z ofert.

2. W przypadku gdy braki, 0 ktorych mowu w ust. I pkt. 4). dotyczlj tylko cz"sci oferty. Komisja moze
odrzucic ofert" w cz"sci dotkni"tej brakiem.

~5
I. Dokonujljc wyboru najkorzystniejszych ofert Komisja kieruje si" kryteriami okreslonymi odr"bnie dla

kazdego z zakresow w SWKO.
2. Komisja Konkursowa w wyniku przeprowadzonego konkursu wybiera najkorzystniejsze oferty

w liczbie umozliwiajljcej realizacj" ilosci godzin przeznaczonych nu wykonywanie swiadczen
zdrowotnych w kazdym z zukresow.

3. W przypadku, w ktorym liczba godzin wskuzuna w ostatniej z wybranych najkorzystniejszych ofert
przekroczy szucunkowlj liczb" godzin przeznuczonlj na reulizacj" swiudczell zdrowotnych w danym
zakresie Komisja uprawnionajest do ostatecznego zaakceptowania tej oferty.

4. Komisja konkursowa ma pruwo wnioskowac do Dyrektora Szpitala Wolskiego 0 uniewuznienie
post"powunia konkursowego w sytuucji gdy:
I) nie wplyn"la zadnu oferta.
2) wplyn"la jedna oferta niepodlegajljca odrzuceniu, z zastrzezeniem. ze gdy z okolicznosci wynika.

it na ogloszony ponownie na tych samych warunkach konkurs ofert nie wplynie wi"cej ofert
Komisja moze przyjljc tlj ofert".

3) odrzucono wszystkie oferty,
4) kwota nujkorzystniejszej oterty przewyzszu kwot" przeznaczonlj nu realizacj" swiadczen

stanowiljcych przedmiot post"powania konkursowego,
5) nustljpila istotna, niedajljca si" wczeSniej przewidziec zmiana okolicznosci powodujljcu, it

prowadzenie post"powaniu lub zawarcie umowy nie lezy w interesie pacjentow.
~6

Z przebiegu konkursu of crt Komisja sporzljdza odrt;bny protokol, ktory powinien zawierac:
I) oznaczenie konkursu poprzez wskuzanie przedmiotu zamowienia oraz okreslenie miejsca czasu

konkursu.
2) imionu i nazwiska czlonkow Komisji.
3) liczb" zgloszonych of crt.
4) wskuzunie ofert odpowiadajljcych warunkom udzialu w konkursie,
5) wskuzanie otert nie odpowiudajljcych warunkom udzialu w danym konkursie lub zgloszonych po

terminic wraz z uzasadnieniem.
6) informacje 0 wezwaniu oferenta do uzupclnienia brakujljcych dokumentow z podanicm terminu ich

dostarczen iu.
7) informacje 0 przesuni"ciu terminu rozstrzygni"ciu kOllkursu w przypadku koniecznosci uzupelnienia

brakujljcych dokumentow,
8) infortnacje 0 zlozollych protestach i sposobie ich rozstrzygni"cia.
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9) infonnacje 0 zlozeniu do Dyrektora wniosku 0 unicwaznienie post~powania z przyczyn
\\)'mienionych w ~ 5 ust. 4.

10) wyjasnienia i oswiadczenia oferentow biorljcych udzial w danym konkursie.
II) wskazanie najkorzystniejszych dla lJdzielajljcego zamowienia ofert albo stwierdzenie. ze zadna

z ofert nie zostala przyj,ta wraz z uzasadnieniem.
12) wzmiank, 0 OdCZ)1aniu protokolu,
13) podpisy czlonkow danej Komisji.

rozstrzyga umolywowane protestyprzYJmuJe
~7

KomisjaI. W czasie przeprowadzania konkursow
oferentow.

2. Protest podlega rozpoznaniu, jezeli zostal zlozony przez oferenta na pismie. w toku danego
post,powania konkursowego, w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarzonej czynnosci.
jednakze przed rozstrzygni,eiem konkursu.

3. Do czasu rozstrzygni,cia protestu post,powanie konkursowe zostaje zawieszone, ehyba ze z tresci
protestu wynika, ze jest on bezzasadny.

4. Komisja rozpatruje i rozstrzyga protest w ciljgu 7 dni od dnia jego otrzymania i udziela pisemnej
odpowiedzi skladajljcemu protest. Nieuwzgl~dnienie protestu wymaga uzasadnienia. Odpowiedz
podpisywanajest przez PrLewodniczljcego Komisji.

5. Informacj" 0 wniesieniu i rozstrzygni,ciu protestu Komisja w formie pisemnej niezwlocznie
zamieszcza na tablicy ogloszen oraz na zewn"trznej stronie internetowej Szpitala Wolskiego.

6. W przypadku uwzgl~dnienia protestu Komisja powtarza zaskarzonlj czynnosc.*8
I. Komisja oglasza rozstrzygni"cie konkursu ofert w miejscu i w terminie wskazanym w ogloszeniu 0

konkursie. Ogloszenie 0 wynikach konkursu zawierajljce nazw" albo imi" i nazwisko oraz siedzib"
albo miejsce zamieszkania i adres oferenta. ktory zostal \\~ybrany umieszcza si, rowniez na tablicy
ogloszen w siedzibie Szpitala Wolskiego oraz na zewn"trLnej stronie internetowej.

2. inlilrmacje uzyskane przez czlonkow Komisji w toku post"powan konkursowych stanowilj tajemnic~
sluzbowlj.

3. Komisja ulega rozwiljzaniu z chwillj ogloszenia rozstrzygni~cia post,powania konkursowego.
~9

Po zakOliczeniu post"powania konkursowego Komisja zlozone oferty wraz z kopertami umieszcza w
kopercie zbiorczej. zalljcza do sporzljdzonego protokolu i calosc dokumentacji przekazuje Dyrektorowi
Szpitala Wolskiego.

~I()
W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem majlj zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy
o dzialalnosci leczniczej (art. 26 i 27) i ustawy 0 swiadczeniach zdrowotnych finansowanych ze srodkow
publicznych (art. 140. art. 14J. 146 ust. J. art. 147- 150. 151 ust. I. 2 i 4 - 6. art. 152. 153 i art. 154 ust. I
i 2).
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