
Zalqc=nik nr 5 do =m-=qd=enia
Dyrektora S=pita/a Wo/skiego nr ~5/20/ 7

= tlnia 02 marca 20 J 7 r.

REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWE.J

powolancj w celu przcprowadzcnia konkursu of crt na udziclanic calodohowych specjalistycznych
swiadczcil zdrowotnych w zakresie mcdycyny ratunkowcj w Szpitalnym Oddzialc Ratunkowym
zgodnic z zarzljdzcnicm Dyrektora Szpitala Wolskicgo Nr 45/2017 z dnia 02murca 2017 r.

~ 1
Zadaniem Komisji Konkursowcj jest przcprowadzenie i rozstrzygni~cie konkursu olert zlozonych w
zwiqzku z zamowieniem na udzielanie calodobowych specjalistycznych swiadczen zdrowotnych w
zakresie medycyny ratunkowcj w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

~2
Czlonek Komisji Konkursowcj podlcga wylqczeniu od udzialu w Komisji. gdy ofercntem jest:
I. jego malzonck. krcwny i powinowaty do drugicgo stopnia.
2. osoba zwiqzana z nim z tytulu przysposobienia, opieki lub kuratcli.
3. osoba pozostajqca wobec niego w stosunku nadrzo;dnoSci sluzbowcj,
4. osoba, ktorej malzonek, krewny i powinowaty do drugiego stopnia albo osoba zwiqzana z niq

z tytulu przysposobienia, opieki lub kurateli pozostaje wobcc niego w stosunku nadrzo;dnosci
sluzbowej.

~3
I. Komisja Konkursowa pracuje na posiedzeniach zamknio;tych bcz udzialu oferentow,

za wyjqtkiem czynnosci wymicnionych w ~ 4 pkt 1- 4.
2. W toku prac Kom isja Konkursowa uwzglo;dnia szczegolowe warunki konkursu ofert wprowadzone

zarzqdzcniem Dyrektora w zwiqzku z dalszym posto;powanicm konkursowym.
3. Komisja Konkursowa moze obradowac w skladzie minimum 3 czlonkow. przy czym przez caly

czas posiedzcnia musi w nim uczestniczyc Przcwodniczqcy Komisji.
~4

I. Z chwilq rozpoczo;cia prac zwiqzanych z przeprowadzeniem konkursu na okreslony zakres
swiadczcn zdrowotnych, obj~tych zamowieniem wymicnionym w ~ I regulaminu, Komisja
dokonuje kolcjno nast~pujqcych czynnosci:
I) stwicrdza prawidlowosc ogloszenia konkursu oraz liczbo; otrzymanych ofert;
2) otwiera kopcrty z of crt ami i ustala, czy spelniajq onc wymagane warunki formalne;
3) czlonkowic skladajq pisemne oswiadczenia 0 nie podlcganiu wylqczeniu z udzialu w

posto;powaniu konkursowym, stanowiqce zalqcznik nr I do reglilaminu;
4) odrzuca oferty:

a) zlozone przez ofcrcnta po terminic;
b) zawicrajqce nicprawdziwc inforJnacje;
c) nicspelniajqce warllnkow formalnych (brak okreSionego przedmiotu ofcrty, brak

proponowanej liczby godzin udziclania swiadczen lub ccny za swiadczenie);
d) zawierajqce razqco niskq ccno; w stosunku do przcdmiotll zamowienia;
c) niewaznc na podstawie odro;bnych przepisow;
l) niespclniajqce warunkow okreSionych w SWKO;
g) w przypadku zlozcnia przez oferenta oferty alternatywnej;
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h) zlozone przez oferentow, z kt6rymi Szpital Wolski rozwillzal umow~ 0 udzielanie swiadczen
zdrowotnych w danym zakresie w trybie natychmiastowym, z przyczyn lez'lcych po stronie
oferenta.

5) oglasza oferentom - poprzez zamieszczenie informacji na zewn<;trznej stronie internetowej
Szpitala Wolskiego pod adresem www.wolski.med.pl - ustalenia wynikaj'lce z czynnosci
wymienionych w pkt. 2 i 4, z uwzgl<;dnieniem procedur post<;powania konkursowego opisanych
w pkt. 6;

6) w przypadku gdy oterent nie przedstawi/ wszystkich wymaganych dokumentow lub gdy oferta
zawiera braki formalne, Komisja Konkursowa wzywa oferenta - poprzez zamieszczenie
informacji na zewn<;trznej stronie internetowej Szpitala Wolskiego pod adresem
www.wolski.med.pl wskazuj'lc nazw" (imi~ i nazwisko) oferenta, dokumenty lub braki formalne
niezb"dne do usuni~cia oraz termin usuni"cia brak6w - do usuni"cia tych brakow w
wyznaczonym terminie, pod rygorem odrzucenia oferty;

7) przyjmuje do protoko/u wyjasnienia i oswiadczenia zg/oszone przez oferentow;
8) wybiera najkorzystniejsz'llub najkorzystniejsze oferty albo nie przyjmuje zadnej z ofert.

2. W przypadku gdy braki, 0 kt6rych mowa w ust. I pkt. 4), dotYCZlltylko cz<;sci oferty, Komisja
Konkursowa moze odrzucic otert" w cz<;scidotkni~tej brakiem.

~5
I. Dokonuj'lc wyboru najkorzystniejszych ofert, Komisja Konkursowa kieruje si" kryteriami

okreslonymi w SWKO.
2. Komisja Konkursowa w wyniku przeprowadzonego konkursu wybiera najkorzystniejsze oferty

w liczbie umozliwiajllcej realizacj" ilosci godzin przeznaczonych na wykonywanie swiadczen
zdrowotnych w zakresie obj"tym post<;powaniem konkursowym.

3. W przypadku, w ktorym liczba godzin wskazana w ostatniej z wybranych najkorzystniejszych otert
przekroczy szacunkowll Iiczb<;godzin przeznaczon'l na realizacj" swiadczen zdrowotnych Komisja
uprawnionajest do ostatecznego zaakceptowania tej oferty.

4. Komisja konkursowa ma prawo wnioskowac do Dyrektora Szpitala Wolskiego 0 uniewaznienie
post~powania konkursowego w sytuacji gdy:
I) nie wplync;/a zadna oterta
2) wp/yn~/a jedna oferta niepodlegaj'lca odrzuceniu, z zastrzezeniem, ze gdy z okolicznosci wynika,

iz na og/oszony ponownie na tych samych warunkach konkurs ofert nie wplynie wi<;cej ofert
Komisja Konkursowa moze przyj'lC tll ofert",

3) odrzucono wszystkie oferty,
4) kwota najkorzystniejszej oterty przewyzsza kwot" przeznaczon'l na realizacj" swiadczen

stanowillcych przedmiot post"powania konkursowego,
5) nastllpi/a istotna, niedajllca si~ wczesniej przewidziec zllliana okolicznosci powodujllca, iz

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

Z przebiegu konkursu otert KOlllisja sporz'ldza odrc;bnyprotokol, kt6ry powinien zawierac:
I) oznaczenie konkursu poprzez wskazanie przedmiotu zalllowienia oraz okreSlenie Illiejsca czasu

konkursu.
2) imiona i nazwiska cz/onk6w KOlllisji Konkursowej,
3) liczb" zg/oszonych otert,
4) wskazanie ofert odpowiadaj'lcych warunkom udzia/u w konkursie,
5) wskazanie ofert nie odpowiadaj'lcych warunkolll udzia/u w danYIll konkursie lub zgloszonych po

terminie wraz z uzasadnienielll.
6) infonnacje 0 wezwaniu oferenta do uzupe/nienia brakujllcych dokumentow z podanielll terminu ich

dostarczenia,
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7) informaeje 0 przesuni<;eiu terminu rozstrzygni.;eia konkursu w przypadku konieeznosci uzupelnienia
brakujqeyeh dokumentow,

8) informaeje 0 zlozonyeh protestaeh i sposobie ieh rozstrzygni.;eia,
9) informaeje 0 zlozeniu do Dyrektora wniosku 0 uniewaznienie post.;powania z przyezyn

wymienionyeh w S 5 ust. 4.
10) wyjasnienia i oswiadczenia oferentow biorqcych udzial w danym konkursie,
II) wskazanie najkorzystniejszych dla Udzielajqeego 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.

i rozstrzyga umotywowane protesty
~7

Komisja przyjmujeI. W czasie przeprowadzania konkursu
oferentow.

2. Protest podlega rozpoznaniu, jezeli zostal zlozony przez oferenla na pismie, w toku danego
posll;powania konkursowego, w terrninie 7 dni roboezych od dnia dokonania zaskarZonej ezynnosci,
jednakze przed rozstrzygni.;ciem konkursu.

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

4. Komisja Konkursowa rozpatruje i rozstrzyga protest w eiqgu 7 dni od dnia jego otrzymania i udziela
pisemnej odpowiedzi skladajqeemu protest. OdpowiedZ podpisywana jest przez Przewodniczqcego
Kornisji. ieuwzgl.;dnienie protestu wyrnaga uzasadnienia.

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

6. W przypadku uwzgl.;dnienia protestu Komisja Konkursowa powtarza zaskarzonq czynnosc.
~8

I. Komisja Konkursowa oglasza rozstrzygni.;cia konkursu of crt w miejseu i w terminie wskazanyrn w
ogloszeniu 0 konkursie. Ogloszenie 0 wynikach konkursu zawierajqce nazw<; albo imi.; i nazwisko
oraz siedzib.; albo miejsce zamieszkania i adres oferenta, ktory zostal wybrany umieszcza si.;
rowniez na tablicy ogloszen w siedzibie Szpitala Wolskiego oraz na zewn.;trznej stronie
internetowej.

2. Informacje uzyskane przez czlonkow Komisji Konkursowej w toku post.;powan konkursowych
stanowiq tajemnic<; sluzbowq.

3. Komisja Konkursowa ulega rozwiqzaniu z ehwilq ogloszenia rozstrzygni<;cia post.;powan
konkursowych.

~9
Po zakonczeniu post.;powania konkursowego Komisja Konkursowa zlozone oferty wraz z kopertami
umieszcza w kopercie zbiorczej, zalqcza do sporzqdzonego protokolu i calosc dokumentacji przekazuje
Dyrektorowi Szpilala Wolskiego.

~10
W zakresie nieuregulowanym niniejszyrn regulaminem majq zastosowanie odpowiednie przepisy
ustawy 0 dzialalnosei leczniczej (art. 26 i 27) i ustawy 0 swiadczeniach zdrowotnyeh tinansowanych ze
srodkow publicznych (art. 140. art. 141, 146 ust. I, art. 147 - 150, J 51 ust. I, 2 i 4 - 6, art. 152, 153 i
art. 154 ust. 1 i 2).
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