
Zalqc:nik I1r 5 do :ar:qd:enia
Dyrektora S:pita/a Wolskiego I1r 8/20/9

= dnia /6.01.20/9 r.

REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ

p(Jwul:tncj w cclu przcprow:ldzcni:t koukursu (Jfcrt n:t udzielanic spccjalistycznych swi:tdczcii
zdrow(Jtnych w zakrcsic k:tnliologii inwazyjncj w sicdzibic Szpit:tl:t Wolskicgo zgodnic z
zarz'ldzcniclll Oyrcktom Szpit:tla Wolskicgo Nr 8/2019 z dnia 16.01.2019 r.

~ 1
ladaniem Komisji KonkursolVej jest przeprowadzenie i rozstrLYgni,cie konkursu ofert zlozonych IV
zwiqzku z zamowieniem na udziclanie specjalistycznych swiadczen zdrowotnych IVzakresie kardiologii
inwazyjnejw siedzibie Szpitala Wolskiego.

~2
Czlonek Komisji KonkursolVej podlega wylqczeniu od udzialu w Komisji, gdy oferentcm jest:
I. jcgo maltonek. krewny i powinowaty do drugiego stopnia,
2. osoba zwiqzana z nim z tytulu przysposobienia, opieki lub kuratcli.
3. osoba pozostajqca wobec niego IVstosunku nadrz,dnosci sluzbowcj,
4. osoba. ktorcj maltonek, krewny i powinowaty do drugiego slopnia albo osoba zwi'lzana z niq

z tytulu przysposobicnia. opieki lub kuraleli pozostajc wobec niego w stosunku nadrz,dnosci
sluzbowej.

~3
I. Komisja Konkursowa pracuje na posicdzeniach zamkni,tych bcz udzialu oferentow.

za wyjqtkicm czynnosci wymienionych IV~ 4 pkt 1- 4.
2. W toku prac Komisja KonkursolVa uwzgl<;dnia szczegolowe warunki konkursu ofert wprolVadzonc

zarzqdzcnicm Dyrektora w zwiqzku z dalszym post,powaniem konkursowym.
3. Komisja Konkursowa moze obradowac IV skladzic minimum 3 czlonkow, przy czym przez caly

czas posicdzcnia musi w nim uczestniczyc PrzclVodniczqcy Komisji.
~4

I. Z chwilq rozpocz,cia prac zwiqzanych z przeprowadzcnicm konkursu na okrcslony zakres
swiadczeJ\ zdrowotnych, obj,tych zamowieniem wymicnionym w S 1 rcgulaminu, Komisja
dokonllje kolcjno nast,pujqcych czynnosci:
I) stwicrdza prawidlowosc ogloszenia konkllrsu oraz liczb, otrzymanych olert;
2) otwiera koperty z ofertami i uSlala, czy spclniajq one wymagane warllnki fonnalne;
3) czlonkowie skladajq piscmnc oswiadczenia 0 nie podlcganill wylqczeniu z udzialu w

post,powanill konkllrsowym, stanowiqcc zalqcznik nr I do reglliaminu;
4) odrzllca oferty:

a) zlozone przez oferenta po terminic;
b) zawicrajqce nieprawdziwe inlormacjc;
c) nicspclniajqce warunkow formalnych (brak okreslonego przedmiotu oferty, brak

proponowanej liczby punktow/ godzin lIdziclania swiadczen lub ceny za swiadczcnie);
d) zalVierajqce razqco niskq cen, w stosllnku do przedmiotu zamowienia;
e) niewazne na podstawic odr,bnych przepisow;
t) niespelniajqce warllnkow okrcslonych w SWKO;
g) \\' przypadku zlozenia przez ofercnta oterty alternatywnej;
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h) zlotone przez ofcrcntow. z ktorymi Szpital Wolski rozwi~zalumo\V(; 0 udzielanie swiadezcli
zdrowotnych w danym zakrcsic w trybie natyehmiastowym. z przyezyn le4eyeh po stronie
ofcrenta;

5) oglasza ofcrcntom ustalenia wynikaj~ce z ezynnosei wymicnionych w pkt. 2 i 4;
6) w przypadku gdy ofcrcnt nic przedstawi/ wszystkieh wymaganyeh dokumcntow lub gdy olerta

zawiera braki fonnalnc, Komisja Konkursowa wzywa oferenta do usuni~eia tyeh brakow w
wyznaezonym terminie. pod rygorcm odrzueenia oferty:

7) przyjmuje do protokolu wyjasnienia i oswiadezcnia zgloszone przez oferentow;
8) wybiera najkorzystniejsz~ lub najkorzystnicjsze oferty albo nie przyjmuje tadnej z olert.

2. W przypadku gdy braki. 0 ktoryeh mowa w ust. I pkt. 4), dotyez~ tylko cz<ysei oferty. Komisja
Konkursowa mote odrzueic ofert~ w czt;sei dotkni<ytej brakiem.

~5
I. Dokonuj~e wyboru najkorzystnicjszych ofert, Komisja Konkursowa kieruje Sl(; krytcriami

okrcslonymi w SWKO.
2. Komisja Konkursowa w wyniku przeprowadzoncgo konkursu wybiera najkorzystniejsze olerty

w liezbie umotliwiaj~cej realizaej<y ilosei godzinl punktow przeznaezonyeh na wykonywanie
swiadezeli zdrowotnyeh w zakresie objc;tym postc;powaniem konkursowym.

3. W przypadku. w ktorym liezba godzinl punktow wskazana w ostatniej z wybranyeh
najkorzystniejszyeh ofert przckroezy szaeunkow~ liezbt; godzinl punktow przeznaezon~ na
realizaejt; swiadczeli zdrowotnyeh Komisja uprawniona jest do ostatceznego zaakeeptowania tcj
oferty.

4. Komisja konkursowa ma prawo wnioskowac do Dyrcktora Szpitala Wolskiego 0 unicwatnienie
post<ypowania konkursowego w sytuaeji gdy:
i) nie wplync;/a tadna ofel1a.
2) wplynt;la jedna oferta nicpodlcgajqea odrzueeniu. z zastrzcteniem, ze gdy z okolieznosei wynika.

it na ogloszony ponownic na tyeh samyeh warunkaeh konkurs ofel1 nic wplynie wi<yeej olert
Kom isja Konkursowa mote przyj~c t~ ofertt;,

3) odrzucono wszystkie oferty.
4) kwota najkorzystniejszcj oferty przewytsza kwott; przeznaezonq na realizaejc; swiadezeli

stanowi~eyeh przedm iot postt;powania konkursowcgo,
5) nast~pila istotna. niedaj~ca siC; wezesniej przewidzicc zmiana okoiieznosei powoduj~ea. it

prowadzenie post<;powania lub zawareie umowy nic Icty w interesie paejentow.
~6

Z przebiegu konkursu ofcrt Komisja sporz~dza odr<;bny protokol. ktory powinien zawierac:
i) oznaezenie konkursu poprzez wskazanie przedmiotu zamowicnia oraz okreslenie micjsea ezasu

konkursu.
2) imiona i nazwiska ezlonkow Komisji Konkursowej,
3) liczbt; zgloszonyeh ofert,
4) wskazanie ofert odpowiadajqcyeh warunkom udzialu w konkursie,
5) wskazanie ofert nie odpowiadajqeyeh warunkom udzialu w danym konkursic lub zg/oszonyeh po

terminie wraz z uzasadnicnicm,
6) informaeje 0 wczwaniu oferenta do uzupelnienia brakujqeyeh dokumentow z podanicm tcrminu ieh

dostarezcnia,
7) informaeje 0 przesunit;eiu tcrminu rozstrzygni<;eia konkursu w przypadku konieeznoSci uzupelnienia

brakuj~eyeh dokumentow,
8) informaeje 0 zlozonyeh protcstaeh i sposobic ieh rozstrzygni<;eia,
9) informaeje 0 z!ozeniu do Dyrektora wniosku 0 unicwatnicnic postc;powania z przyezyn

wymienionyeh w S 5 ust. 4.
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10) wyjasnienia i oswiadczcnia ofcrentow biorqcych udzial w danym konkursic,
II) wskazanie najkorzystniejszych dla Udziclajqccgo zamowienia otert albo stwierdzenie. ze zadna

z ofert nie zostala przyj~ta wraz z uzasadnicnicm.
12) wzmiank, 0 odczytaniu protokolu.
13) podpisy czlonkow danej Komisji.

rozslrzyga umotywowane protesty
~7

Komisja przyjmujeI. W czasie przeprowadzania konkursu
olerentow.

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,
jcdnakzc przcd rozstrzygni,ciem konkursu.

3. Do czasu rozstrzygni,cia protestu post<;powanie konkursowe zostajc zawicszone. chyba ze z trcsci
protcstu wynika. ze jcst on bezzasadny.

4. Komisja Konkursowa rozpatruje i rozstrzyga protcst w ciqgu 7 dni od dnia jego otrzymania i udziela
pisemnej odpowiedzi skladajqccmu protcst. Nicuwzgl,dnienie protestu wymaga uzasadnienia.

5. Infi:mnacj<; 0 wniesicniu i rozstrzygni,ciu protestu Komisja Konkursowa w formic piscmncj
niczwlocznic zamicszcza na tablicy ogloszeJi oraz na zewn,trzncj stronie internetowej Szpitala
\Volskiego.

6. \V przypadku uwzgl<;dnienia protestu Komisja Konkursowa powtarza zaskarzonq czynnosc.
~8

I. Komisja Konkursowa oglasza rozstrzygni,cia konkursu ofert w miejscu i w terminie wskazanym w
ogloszcniu 0 konkursie. Ogloszenic 0 wynikach konkursu zawierajqce nazw, albo imi<; i nazwisko
oraz siedzib<; albo micjscc zamieszkania i adres oferenta, ktory zostal wybrany umieszcza sit;
r6wniez na tablicy ogloszcn w siedzibie Szpitala Wolskiego oraz na zewn<;trznej stronie
internetowej.

2. Informacjc uzyskane przez czlonkow Komisji Konkursowej w toku post'fPowan konkursowych
stanowiq tajemnic<; sluzbowq.

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

~9
Po zakonczeniu posll;powania konkursowego Komisja Konkursowa zlozonc ofcrty wraz z kopertami
umieszcza w kopercie zbiorczcj, zalqcza do sporzqdzonego protokolu i calosc dokumentacji przekazuje
Dyrektorowi Szpitala Wolskiego.

~IO
\V zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem majq zastosowanie odpowiednie przepisy
uSlawy 0 dzialalnosei leezniczej (art. 26 i 27) i uslawy 0 swiadczeniach zdrowotnych tinansowanych ze
srodkow publicznych (art. 140. art. 14 J. 146 ust. J. art. 147 - ISO. 151 ust. J. 2 i 4 - 6. art. 152, 153 i
art. 154 ust. I i 2).
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