
Zalqcznik nr 5 do zarzqdzenia
Dyreklora Szpitala Wolskiego nr 120120/9

z dnia 24.05.2019 r.

REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ

powolanej w eelu przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie speejalistyeznyeh swiadczen
zdrowotnych w Oddziale geriatryczno-internistycznym zgodnie z zarzlldzeniem Dyrektora Szpitala
Wolskiego Nr 120/2019 z dnia 24.05.2019 r.

!i 1
Zadaniem Komisji Konkursowej jest przeprowadzenie i rozstrzygnilfcie konkursu ofert zlozonych
w zwiljzku z zamowieniem na udzielanie swiadczen zdrowotnych w Oddziale geriatryczno-
internistycznym

!j2
Czlonek Komisji Konkursowej podlega wylljczeniu od udzialu w Komisji, gdy oferentem jest:
I. jego malzonek, krewny i powinowaty do drugiego stopnia,
2. osoba zwiljzana z nim z tytulu przysposobienia, opieki lub kurateli,
3. osoba pozostajljca wobec niego w stosunku nadrzlfdnosci sluzbowej,
4. osoba, ktorej malzonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia albo osoba zwiljzana z nlll

z tytulu przysposobienia, opieki lub kurateli pozostaje wobec niego w stosunku nadrzlfdno~ci
sluzbowej.

!i3
I. Komisja pracuje na posiedzeniach zamknilftych bez udzialu oferentow, za wyjljtkiem czynnoscl

wymienionych w ~ 4 pkt 1- 2.
2. W toku prac Komisja uwzgllfdnia szczegolowe warunki konkursu wprowadzone zarzljdzeniem

Dyrektora w zwiljzku z dalszym Postlfpowaniem konkursowym.
3. Komisja moie obradowac w skladzie minimum 3 czlonk6w, przy czym przez caly czas posiedzenla

musi w nim uczestniczyc Przewodniczljcy Komisji.

!i4
I. Z chwillj rozPoczlfcia prac zwiljzanych z przeprowadzeniem konkursu na okre~lony zakres ~wiadczen

zdrowotnych, objlftych zamowieniem wymienionym w ~ I regulaminu, Komisja dokonuje kolejno
nastlfpujljcych czynnosci:
I) stwierdza prawidlowosc ogloszenia konkursu oraz liczblf otrzymanych ofert;
2) otwiera koperty z ofertami i ustala, czy spelniajlj one wymagane warunki fonnalne;
3) czlonkowie skladajlj pisemne oswiadczenia 0 nie podleganiu wylljczeniu z udzialu

w Postlfpowaniu konkursowym,
4) odrzuca oferty:
a) zlozone przez oferenta po terminie;
b) zawierajljce nieprawdziwe informacje;
c) niespelniajljce warunkow formalnych (brak okreslonego przedmiotu oferty, brak proponowanej
Iiczby godzin udzielania swiadczen lub ceny za swiadczenie, itp.);

d) zawierajljce railjco nisklj cenlf w stosunku do przedmlotu zamowienia;
e) niewaine na podstawie odrlfbnych przepisow;
f) niespelniajljce warunkow okreslonych w SWKO;
g) w przypadku zloienia przez oferenta oferty alternatywnej;
h) zlozone przez oferentow, z ktorymi Szpital Wolski rozwiljzal umowlf 0 udzielanie swiadczen
zdrowotnych w danym zakresie w trybie natychmiastowym, z przyczyn leiljcych po stronie
oferenta.

Slrona 1 z 3



5) oglasza oferentom - poprzez zamieszczenie informacji na zewnytrznej stronie intemetowej
Szpitala Wolskiego pod adresem www.wolski.med.pl - ustalenia wynikajljce z czynnosci
wymienionych w pkt. 2 i 4, z uwzglydnieniem procedur postypowania opisanych w pkt. 6;

6) w przypadku gdy oferent nie przedstawil wszystkich wymaganych dokumentow lub gdy oferta
zawiera braki formalne, Komisja wzywa oferenta - poprzez zamieszczenie informacji na
zewnytrznej stronie internetowej Szpitala Wolskiego pod adresem www.wolski.med.pl wskazujljc
nazwy (imiy i nazwisko) oferenta, dokumenty lub braki formalne niezbydne do usuniycia oraz
term in usuniycia brakow - do usuniycia tych brakow w wyznaczonym terminie, pod rygorem
odrzucenia oferty;

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

2. W przypadku gdy braki, 0 ktorych mowa w ust. I pkt. 4), dotyczlj tylko cZysci oferty, Komisja moie
odrzucic oferty w czysci dotkniytej brakiem.

~5
I. Dokonujljc wyboru najkorzystniejszych ofert Komisja kieruje siy kryteriami okrdlonymi odrybnie dla

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

w liczbie umoiliwiajljcej realizacjy ilosci godzin przeznaczonych na wykonywanie swiadczen
zdrowotnych w kaidym z zakresow.

3. W przypadku, w ktorym liczba godzin wskazana w ostatniej z wybranych najkorzystniejszych ofert
przekroczy szacunkowlj liczby godzin przeznaczonlj na realizacjy swiadczen zdrowotnych w danym
zakresie Komisja uprawniona jest do ostatecznego zaakceptowania tej oferty.

4. Komisja konkursowa rna prawo wnioskowac do Dyrektora Szpitala Wolskiego 0 uniewainienie
postypowania konkursowego w sytuacji gdy:
1) nie wplynyla iadna oferta,
2) wplynyla jedna oferta niepodlegajljca odrzuceniu, z zastrzeieniem, ie gdy z okolicznosci wynika,

ii na ogloszony ponownie na tych samych warunkach konkurs ofert nie wplynie wiycej ofert
Komisja moie przyjljc tlj oferty,

3) odrzucono wszystkie oferty,
4) kwota najkorzystniejszej oferty przewyisza kwoty przeznaczonlj na realizacjy swiadczen

stanowiljcych przedmiot postypowania konkursowego,
5) nastljpila istotna, niedajljca siy wczesniej przewidziec zmiana okolicznosci powodujljca, ii

prowadzenie postypowania lub zawarcie umowy nie lezy w interesie pacjentow.
~6

Z przebiegu konkursu ofert Komisja sporzljdza odrybny protokol, ktory powinien zawierac:
I) oznaczenie konkursu poprzez wskazanie przedmiotu zamowienia oraz okrdlenie miejsca czasu

konkursu,
2) imiona i nazwiska czlonkow Komisji Konkursowej,
3) Iiczby zgloszonych ofert,
4) wskazanie ofert odpowiadajljcych warunkom udzialu w konkursie,
5) wskazanie ofert nie odpowiadajljcych warunkom udzialu w danym konkursie lub zgloszonych po

terminie wraz z uzasadnieniem,
6) informacje 0 wezwaniu oferenta do uzupelnienia brakujljcych dokumentow z podaniem terminu ich

dostarczenia,
7) informacje 0 przesuniyciu terminu rozstrzygniycia konkursu w przypadku koniecznosci uzupelnienia

brakujljcych dokumentow,
8) informacje 0 zlozonych protestach i sposobie ich rozstrzygniycia,
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9) informacje 0 zlozeniu do Dyrektora wniosku 0 uniewaznienie postc;powania z przyczyn
wymienionych w S 5 ust. 4.

10)wyjasnienia i oswiadczenia oferentow biol1jcych udzial, jesli zostaly zlozone na posiedzeniach
jawnych,

II) wskazanie najkorzystniejszych dla Udzielaj:jcego zamowienia ofert albo stwierdzenie, ze zadna
z ofert nie zostala przyjc;tawraz z uzasadnieniem,

12)wzmiankc;0 odczytaniu protokolu,
13)podpisy czlonkow danej Komisji,
14)zal:jcza dokumenty otrzymane w toku postc;powania.

~7
I. W czasie przeprowadzania konkursu Komisja przyjmuje rozstrzyga umotywowane protesty

oferentow.
2. Protest podlega rozpoznaniu, jezeli zostal zlozony przez oferenta na pismie, w toku danego

postc;powania konkursowego, w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskari:onej czynnosci,
jednakze przed rozstrzygnic;ciem konkursu.

3. Do czasu rozstrzygnic;cia protestu postc;powanie konkursowe zostaje zawieszone, chyba i:e z tresci
protestu wynika, i:ejest on bezzasadny.

4. Komisja Konkursowa rozpatruje i rozstrzyga protest w ci:jgu 7 dni od dnia jego otrzymania i udziela
pisemnej odpowiedzi skladaj:jcemu protest. Nieuwzglc;dnienie protestu wymaga uzasadnienia.
Odpowledi. podpisywana jest przez Przewodnicz:jcego Komisji.

5. lnformacjc; 0 wniesieniu i rozstrzygnic;ciu protestu Komisja Konkursowa w formie pisemnej
niezwlocznie zamieszcza na tablicy ogloszen oraz na zewnc;trznej stronie intemetowej Szpitala
Wolskiego.

6. W przypadku uwzglc;dnienia protestu Komisja Konkursowa powtarza zaskari:on:j czynnosc.
~8

I. Komisja Konkursowa oglasza rozstrzygnic;cia konkursu ofert w miejscu i w terminie wskazanym w
ogloszeniu 0 konkursie. Ogloszenie 0 wynikach konkursu zawieraj:jce nazwQ albo imic; i nazwisko
oraz siedzibc; albo miejsce zamieszkania i adres oferenta, ktory zostal wybrany umieszcza siC;rowniei:
na tablicy ogloszen w siedzibie Szpitala Wolskiego oraz na zewnc;trznej stronie internetowej.

2. Informacje uzyskane przez czlonkow Komisji Konkursowej w toku postQpowan konkursowych
stanowi:j tajemnicQ slui:bow:j.

3. Komisja Konkursowa ulega rozwi:jzaniu z chwil~ ogloszenia rozstrzygnic;cia postc;powan
konkursowych.

fi9
Po zakOliczeniu postQpowania konkursowego Komisja Konkursowa zlozone oferty wraz z kopertami
umieszcza w kopercie zbiorczej, zal:jcza do sporz:jdzonego protokolu i calose dokumentacji przekazuJe
Dyrektorowi Szpitala Wolskiego.

~ 10
W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem majll ZIlSlosowanieodpowiednle przepisy ustllwy
o dzialalnosci leczniczej (art. 26 i 27) i ustawy 0 swiadczeniach zdrowotnyc/l finansowllnych ze
srodkow publicznych (art. 140, art. 141, 146 ust. I. art. 147 - I~O, 151 ust. 1,2 i 4 - 6, art. 152, 1~3
i art. 154 ust. 1 i 2).
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