
ZalqC::l1ik n,- 5 do ::ar::qd::enia
DyreklOra S::pifala WolskieKo nr 155/1017

:: dnia On,On,lOI7 r,

REGULAMIN PRACY KOMIS.JI KONKURSOWE.J

powolancj w cclu przeprowadzcnia konkursu ofert na udziclanic calodobowych spccjalistycznych
swiadczcn zdrowotnych w zakresie nCllrologii w SzpitalnYIII Oddzialc RatunkowYIII w sicdzihic
Szpitala \\'olskicgo zgodnic z zarz:jdzclliclII J)yrcktora Szpitala Wolskicgo Nr 155/2017 z dnia
06.06.2017 r.

9 I
Zadaniem KOlllisji Konkursowej jest przeprowadzenie i rozstrzygni,cie konkursu olert zlozonych
w zwi:jzkll z zamowieniem na udzielanie calodobowych specjalistyeznyeh swiadczen zdrowotnych
w zakresie nellrologii w siedzibie Szpitala Wolskiego.

~2
Czlonek Komisji Konkllrsowej podlega wyl:jezenill od udzialu w Komisji, gdy orerentem jest:
I. jego malzonek. krewny i powinowaty do drllgiego stopnia,
2. osoha zwiqzana z nim z tytlliu przysposobienia, opieki lub kllratcli.
3. osoha pozostajqca wobec niego w stosllnkll nadrz,dnosei slllzbowej,
4. osoba. ktorej malzonek. krewny i powinowaty do drllgiego stopnia albo osoba zwiqzana z nl:j

z tytlllll przysposobienia. opieki lub kurateli pozostaje wohec niego w stosllnku nadrz,dnosci
slllzbowcj.

93
I. Komisja Konkursowa pracuje na posiedzeniach zamkni,tych bez udzialll oferentow.

za wyjqtkiem czynnosci wymienionych w ~ 4 pkt 1- 4.
2. W tokll prac Komisja Konkllrsowa uwzgl<;dnia szczegolowe warllnki konkllrsll ofert wprowadzone

zarzqdzcniem Dyrektora w zwi:jzku z dalszym post,powanicm konkursowym.
3. Komisja Konkursowa moze obradowac w skladzie minimum 3 czlonkow. przy czym przcz caly

czas posiedzenia musi w nim uczestniczyc Przewodniczqcy Komisji.
94

J. Z chwilq rozpocz<;cia prac zwiqzanych z przeprowadzeniem konkursu na okreSlony zakres
swiadczen zdrowotnych, obj,tych zamowieniem wymienionym w ~ I regulaminll, Komisja
dokonllje kolejno nast<;pujqcychczynnosci:
I) stwierdza prawidlowosc ogloszenia konkursu oraz liczb, otrzymanych orert;
2) otwiera koperty z ofertami i ustala, ezy spelniajq one wymagane warunki formalne;
3) czlonkowie skladajq pisemne oswiadczenia 0 nie podleganiu wylqczeniu z udzialu w

post,powaniu konkursowym, stanowiqce zalqcznik nr I do regulaminll:
4) odrzuca orerty:

a) ziozone przez oferenta po terminie;
b) zawieraj:jce nieprawdziwe inrormacje:
c) niespelniaj:jce warunkow rormalnych (brak okreslonego przcdmiotu orerty. brak

proponowanej liczhy hadar\! godzin udzielania swiadczeli lub ceny za swiadczenie);
d) zawieraj:jce razqco nisk:j cen, w stosunku do przedmio!u zamowienia;
e) niewazne na podstawie odr,bnych przepisow;
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1) niespelniajqce warunkow okreSlonych w SWKO;
g) w przypadku zlozenia przez oferenta oferty alternatywnej;
h) zlozone przez oferentow. z ktorymi Szpital Wolski rozwil}zal umow, 0 udzielanie swiadczen

zdrowotnyeh w danym zakresie w trybie natyehmiastowym. z przyczyn lezqcych po stronie
oferenta;

5) oglasza oferentom ustalenia wynikajqce z czynnosci wymienionych w pkt. 2 i 4;
6) w przypadku gdy oferent nie przedstawil wszystkich wymaganyeh dokumentow lub gdy oferta

zawiera braki formalne, Komisja Konkursowa wzywa oferenta do usuni,cia tych brakow w
wyznaczonym term in ie, pod rygorem odrzucenia oferty;

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

2. W przypadku gdy braki. 0 ktorych mowa w ust. I pkt. 4), dotyczq tylko cz,sci oferty, Komisja
Konkursowa moze odrzucic ofertt; w cz,sci dotknit;tej brakiem.

~5
I. Dokonujqc wyboru najkorzystniejszych ofert, Komisja Konkursowa kieruje SIt; kryteriami

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

w liczbie umozliwiajqcej realizacjt; ilosci badar\! godzin przeznaczonych na wykonywanie
swiadczen zdrowotnych w zakresie objt;tym postt;powaniem konkursowym.

3. W przypadku, w ktorym liczba godzin wskazana w ostatniej z wybranych najkorzystniejszych olert
przekroczy szacunkowq liczb, godzin przeznaczonl} na realizacj, swiadczen zdrowotnych Komisja
uprawnionajest do ostatecznego zaakceptowania tej oferty.

4. Komisja konkursowa rna prawo wnioskowac do Dyrektora Szpitala Wolskiego 0 uniewaznienie
postt;powania konkursowego w sytuacji gdy:
I) nie wplynt;la zadna oferta.
2) wplynt;lajedna oferta niepodlegajqca odrzuceniu, z zastrzezeniem, ze gdy z okolicznosci wynika.

iz na ogloszony ponownie na tych samych warunkach konkurs ofert nie wplynie wi,cej ofert
Komisja Konkursowa moze przyjl}c tl}otert,.

3) odrzucono wszystkie oferty.
4) kwota najkorzystniejszej oferty przewyzsza kwott; przeznaczonq na realizacjt; swiadczen

stanowil}cych przedmiot postt;powania konkursowego,
5) nastl}pila istotna. niedajqca si, wczeSniej przewidziec zmiana okolicznosci powodujqca. iz

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

Z przebiegu konkursu o'ert Komisja sporZl}dza odrt;bny protok6l, ktory powinien zawierac:
I) oznaczenie konkursu poprzez wskazanie przedmiotu zamowienia oraz okreslenie miejsca i czasu

konkursu.
2) imiona i nazwiska czlonkow Komisji Konkursowej,
3) liczb, zgloszonych ofert.
4) wskazanie ofert odpowiadajl}cych warunkom udzialu w konkllrsie.
5) wskazanie ofert nie odpowiadajqcych warunkom udziafu w danym konkursie lub zgloszonych po

terminie wraz z uzasadnienicm.
6) informacjc 0 wezwaniu oferenla do uzupelnienia brakujqcych dokumentow z podaniem tcrminu ich

dostarczcnia,
7) infonnacjc 0 przesuni,ciu terminu rozstrzygnit;cia konkursll w przypadku koniecznosci uzupelnienia

brakujl}cych dokumentow.
8) infonnacje 0 zlozonych protestach i sposobie ich rozstrzygnit;cia.
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9) informacje 0 zlozeniu do Dyrcktora wniosku 0 uniewatnienie post<;powania z przyczyn
wymienionych w ~ 5 ust. 4.

10) wyjasnienia i oswiadczenia oferentow bior~cych udzial w danym konkursic,
II) wskazanic najkorzystnicjszych dla Udzielaj~ccgo zamowienia ofert albo stwierdzenie, ze zadna

z otert nie zostala przyj<;ta wraz z uzasadnienicm,
12) wzmiank<; 0 odczytaniu protokolu,
13) podpisy czlonkow danej Komisji.

rozstrzyga umotywowane protesty
!l7

Komisja przyjmujcI. \\' czasic przeprowadzania konkursu
oferentow.

2. Protest podlega rozpoznaniu, jezeli zostal zlotony przez oferenta na pismie. w loku danego
post<;powania konkursowcgo, w tcrminic 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskartoncj czynnosci.
jednakzc przed rozstrzygni<;ciem konkursu.

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

4. Komisja Konkursowa rozpatruje i rozstrzyga protest w ci~gu 7 dni od dniajego otrzymania i udzicla
pisemnej odpowiedzi skladaj~cemu protest. Nieuwzgl<;dnienie protestu wymaga uzasadnienia.
Odpowicdz podpisywanajest przcz Przcwodnicz'lccgo Komisji.

5. Informacj<; 0 wniesieniu i rozstrzygni<;ciu protestu Komisja Konkursowa w formic pisemnej
niezwlocznie zamieszcza na tablicy ogloszeri oraz na zewn<;trznej slronie internetowcj Szpitala
Wolskiego.

6. W przypadku uwzgl<;dnienia protestu Komisja Konkursowa pow1arza zaskarzon~ czynnosc.
!l8

I. Komisja Konkursowa oglasza rozstrzygni<;cia konkursu ofert w miejscu i w tcrminie wskazanym w
ogloszeniu 0 konkursie. Ogloszenie 0 wynikach konkursu zawieraj~ce nazw<; albo imi<; i nazwisko
oraz siedzib<; albo miejsce zamicszkania i adrcs ofercnta, ktory zostal wybrany umicszcza si.;
rownicz na tablicy ogloszcri w sicdzibic Szpitala Wolskicgo oraz na zewn<;trznej stronie
internclowej.

2. Informacje uzyskane przez czlonkow Komisji Konkursowej w toku post<;powari konkurso\\)'ch
stanowi'l tajemnic<; s/uzbow'l.

3. Komisja Konkursowa ulega rozwi'lzaniu z chwil'l ogloszcnia rozstrzygni<;cia post.;powari
konkursowych.

!l9
Po zakOliczcniu post<;powania konkursowcgo Komisja Konkursowa zlozone oterty wraz z kopertami
umieszcza w kopercic zbiorczej, za!'lcza do sporzqdzonego protokolu i calosc dokumentacji przekazuje
Dyrcktorowi Szpitala Wolskiego.

\\10
\\' zakrcsic nieuregulowanym niniejszym regulaminem maj'l zastosowanie odpowiednie przepisy
ustawy 0 dzialalnosci leczniczej (art. 26 i 27) i ustawy 0 swiadczcniach zdrowolnych finansowanych ze
srodkow publ icznych (art. 140, art. 141. 146 ust. I. art. 147 - 150. 151 ust. I. 2 i 4 - 6, art. 152. 153
i art. 154 ust. I i 2).

Strona 3 z 3


