
Za/qc:nik nr 5 do :orzqd:enia
Dyrektoro S:pila/a Wo/skiego nr /27/20/9

: dnia 03.06.20/9 r.

REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ

po",,"olanejw eelu przeprowadzenia konkursu ofert os udzielanie specjalistycznych swiadczen zdrowotnych w zakresie
psychiatrii w cz~sci ambulatoryjnej \\'olskiego Centrum Zdrowia Psychicznego zgodnie z zarz~dzeniem Dyrektora
Szpitala Wolskiego Nr 12712019 z dnia 03.06.2019 r.

~I
Zadaniern Komisji Konkursowej jest przeprowadzenie
w zwiqzku z zam6wieniem oa udzielanie
wez,sci ambulatoryjnej Wolskiego Centrum Zdrowia Psyehieznego.
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Cz!onek Komisji Konkursowej podlega wyl~ezeniu od udzialu w Komisji, gdy oferentemjest:
1. jego malionek, krewny i powinowaty do drugiego stopoia,
2. osoba ZWi~z.1naz nim z lytulu przysposobienia, opieki lub kurateli.
3. osoba pozostajqca wobec niego w stosunku nadrz~dnosci sluibowej,
4. osoba. kt6rej malzonek, krewny i pcwinowaty do drugiego stopnia albo osoba zwi~zana z ni~

z tytulu przysposobienia. opieki lub kurateli pozostaje wcbec niego w stosunku nadrz~dnosci sJuibowej.

~3
1. Komisja Konkursowa pracuje na posiedzeniach zamkni~tych bez udziaJu oferent6w.

za wyj~tkiem ezynnosci \')'mienionyeh w ~ 4 pkt I. 2.
2. W toku prac Komisja Konkursowa uwzgl~dnia szczeg6Io\'.'e warunki konkursu wprowadzone zal"Z4dzeniem Dyrektora

w zwi(Jzku z dalszym post~powaniem konkursowym.
3. Komisja Konkursowa moie obradowac w sktadzie minimum 3 czlonk6w, przy czym przez caty czas posiedzenia musi w

nim uczestniczyc PrzewodnicZi.lcy Komisji.

~4
I. Z chwiJ~ rozpcez,cia prae zwi~zanyeh z przeprowadzeniem konkursu na okreslony zakres swiadezen zdrowotnyeh.

obj,tyeh zam6wieniem wymienionym w ~ 1 regulaminu, Komisja dokonuje kolejno nast,puj~eyeh czynnosei:
I) stwierdza prawidlowosc ogloszenia Konkursu oraz liezb, otrzymanyeh ofert;
2) otwiera koperty z ofertami i ustala, czy spelniaj'l one wymagane warunki fonnalne;
3) ezlonkowie skladaj~ pisemue oswi.dezenia 0 nie podleganiu wyl~ezeniu z udzialu w post,powaniu konkurso\')'m.

stanowi'lce zat(Jcznik nr I do regulaminu;
4) Ddrzuea oferty:

a) ztoione przez oferenta po tenninie;
b) zawieraj'lce nieprawdziwe informacje;
c) niespelniaj~ee warunk6w formalnyeh (brak okrdlonego przedmiotu oferty. brak proponowanej liezby godzin

udzielania swiadczen lub ceny za swiadczenie);
d) zawieraj(Jce raiCJconisk'l cencyw stosunku do przedmiotu zam6wienia;
e) niewaine na podstawie odrcybnych przepis6w;
f) niespe!niaj~ee warunk6w okreslonyeh w SWKO;
g) w przypadku zlozenia przez oferenta oferty altematywnej;
h) ztoione przez oferent6w, Z kt6rymi Szpital Wolski rozwi,!zal umow~0 udzielanie swiadczeri zdrowotnych w

danym zakresie w trybie natychmiastowym, z przyczyn le1:4cych po stronie oferenta.
5) oglasza oferentom - poprzez zamieszczenie informacji na zewn~trznej stronie intemetowej Szpitala Wolskiego pod

adresem WW\v.wolskLmed.pl . ustalenia wynikajCJce z czynnosci wymienionych w pkt. 2 i 4, Z uwzgl~dnieniem
proeedur post,powania konkursowego opisanyeh w pkt. 6;

6) w przypadku gdy oferent nie przedstawil wszystkieh wymaganyeh dokument6w lub gdy oferta zawiera braki
formalne. Komisja Konkursowa wzywa oferenta - poprzez zamieszczenie informacji na zewn~trznej stronie
intemetowej Szpitala Wolskiego pod .dresem www.wolski.med.pl wskazuj~c nazw, (imi, i nazwisko) oferenta.
dokumenty lub braki formalne niezb~dne do usuni~cia oraz wskazuj'lc termin do usuni~ia wskazanych brak6w, pod
rygorem odrzucenia oferty;

7) przyjmuje do protokoJu wyjasnienia i oswiadczenia zgloszone przez oferent6w;
8) wybiera najkorzystniejs~ lub n.jkorzystniejsze oferty albo nie przyjmuje tadnej z ofert.

2. W przypadku gdy br.ki. 0 kt6ryeh mowa w usl. I pkl. 4). dotyez~ tylko ez,sei oferty, Komisja Konkursowa moze
odrzueic ofert, w ez,sei dotkni,tej brakiem.
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I. Dokonuj~c wyboru najkorzystniejszych ofert Komisja Konkursowa kieruje si~ kryteriami okreSlonymi w SWKO.
2. Komisja Konkursowa w wyniku przeprowadzonego konkursu wybiera najkorzystniejsze oferty

w Iiczbie umozliwiaj~cej rcalizacj~ i10sci godzin przeznaczonych na wykonywanie swiadczen zdrowotnych.
3. W przypadku, w kt6rym liczba godzin wskazana w ostatniej z wybranych najkorzystniejszych ofert przekroczy

szacunkow'lliczb~ godzin przeznaczonq na realizacjc; swiadczen zdrowotnych Komisja uprawnionajest do ostatecznego
zaakceptowania tej oferty.

4. Komisja konkursowa rna prawo wnioskowac do Dyrektora Szpitala Wolskiego 0 uniewai:nienie posttrpowania
konkursowego w sytuacji gdy:
I) nie wplyn~a tadna oferta,
2) wplyn~la jedna oferta niepodlegaj~ca odrzuceniu, z zastrzeteniem, te gdy z okolicznosci wynika, it na ogloszony

ponownie na tych samych warunkach konkurs ofert nie wplynie wicrcej ofert Komisja KonkursO\V3 moze przyj~cUl
oferter,

3) odrzucono wszystkie oferty,
4) kwota najkorzystniejszej oferty przewyzsza kwot~ przeznaczon~ na realizacj~ swiadczen stanowi~cych przedmiot

postcrpowania konkursowego,
5) nast'lpila istotna, niedajqca siC; wczesniej przewidziec zmiana okolicznosci powodujqca. it prowadzenie

postcrpowania lub zawarcie umo\V)' nie leZy w interesie pacjent6w.

~6
Z przebiegu konkursu ofert Komisja spor~dza odr~bny protok61, kt6ry powinien zawierac:
I) oznaczenie konkursu poprzez wskazanie przedmiotu zamawienia oraz okreslenie miejsca i czasu konkursu.
2) imiona i nazwiska czlonkaw Komisji Konkursowej,
3) Iiczb~ zgloszonych ofert,
4) wskazanie ofert odpowiadaj'lcych warunkom udzialu w konkursie,
5) wskazanie ofert nie odpowiadaj'lcych warunkom udzialu w danym konkursie lub zgloszonych po terminie wraz z

uzasadnieniem,
6) infonnacje 0 wezwaniu oferenta do uzupclnienia brakuj'lcych dokument6w z podaniem terminu ich dostarczenia,
7) infonnacje 0 przesuni~ciu terminu rozstrzygni~cia konkursu w przypadku koniecznosci uzupelnienia brakuj~cych

dokument6w,
8) informacje 0 zlotonych protestach i sposobie ich rozstrzygni~cia,
9) informacje 0 zloieniu do Dyrektora vmiosku 0 uniewai.nienie post~powania z przyczyn wymienionych w ~ 5 ust. 4.
10) wyjaSnienia i oswiadczenia oferent6w bior~cych udzial. jesli zostaly zlozone w posiedzeniach jawnych,
II) wskazanie najkorzystniejszych dla Udzielaj~cego zam6wienia ofert albo stwierdzenie, te tadna

z ofert nie zostata przyj~ta wraz z uzasadnieniem.
12) wzmiank~ 0 odczytaniu protokolu,
13) podpisy czlonk6w danej Komisji,
14) zal~cza dokumenty otrzymane w toku post~powania.
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W czasie przeprowadzania konkursaw Komisja przyjmuje i rozstrzyga umotywowane protesty oferentaw.
Protest podlega rozpoznaniu, jeieli zostal ztoiony przez oferenta na pismie, w toku danego post~powania konkursowego.
w terrninie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarzonej czynnosci,jednaki:e przed rozstrzygni~ciem konkursu.
Do czasu rozstrzygni~cia protestu post~powanie konkursowe zostaje zawieszone. chyba ie z treSci protestu wynika, ze
jest on bezzasadny.
Komisja Konkursowa rozpatruje i rozstrzyga protest w ci'lgu 7 dni od dnia jego otrzymania i udziela pisemnej
odpowiedzi skladaj~cernu protest. Nieuwzgl~dnienie protestu wyrnaga uzasadnienia. Odpowiedi podpisywana jest przez
Przewodnic~cego Komisji.
Inforrnacj~ 0 wniesieniu i rozstrzygnic;ciu protestu Komisja Konkursowa w formic pisernnej niezwtocznie zamieszcza na
tablicy ogloszeil oraz na zewnc;trznej stronie intemetowej Szpitala Wolskiego.
W przypadku uwzgl~dnienia protestu Komisja Konkursowa pOWlarzazaskarZon~ czynnosc.

~8
Komisja Konkursowa oglasza rozstrzygni~cie konkursu ofert w mleJscu i w termlOle wskazanym w ogloszeniu 0

konkursie. Ogloszenie 0 wynikach konkursu zawieraj~ce nazwc; albo imi~ i nazwisko oraz siedzibc; albo miejsce
zamieszkania i adres oferenta. kt6ry zostal wybrany umieszcza siC;ro\miez na tablicy ogloszeil w siedzibie Szpitala
\Volskiego oraz na zewn~trznej stronie internetowej.
Infonnacje uzyskane przez czlonkow Komisji Konkursowej w toku postC;powail konkursowych stanowi'l tajemnic~
slutbow~.
Komisja Konkursowa ulega rozwi'lzaniu z chwil'l ogloszenia rozstrzygniercia postc;powania konkursowego.
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Po zakonczeniu posterpowania konkursowego Komisja Konkursowa ziozone oferty wraz z kopertami umieszcza w kopercie
zbiorczej, zal~cza do spor",dzonego prolokolu i calose dokumenlacji przekazuje Dyreklorowi Szpilala Wolskiego.

~ 10
W zakresie nieuregulowanyrn niniejszym regulaminem maj~ zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy 0 dzialalnosci
leczniczej (art. 26 i 27) i usia")' 0 swiadczeniach zdrowolnych finansowanych ze srodkow publicznych (art. 140, art. 141,
146 Usl. I, art. 147 -150,151 usl. 1,2 i 4 - 6, art. 152, 153 i art. 154 usl. Ii 2).
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