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DyreklOru S:pt'1ala WolJkiexol8/JOJO r.

: dnia 10.oJ.]0]0 r.

REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ

powolanej w celu przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie calodobowych specjalisl)'cznych
swiadezen zdrowotnych w zakresie chirurgii ogolnej w SzpitalnYIll Oddziale l{atunkowYIll
zgodnie z zarz'ldzeniem Dyrektora Szpitala Wolskiego Nr 18/2020 z dnia \0.02.2020 r.
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Zadaniem Komisji KonkursolVcj jest przcprowadzenic i rozstrzygni,cic konkursu ofen zloionych w
zlViqzku z zamolVieniem na udzielan ie calodobolVych specjal istycznych swiadczen zdrowotnych w
zakresie ehirurgii ogolnej w Szpitalnym Oddziale RatunkowYIll Szpitala Wolskiego.

~2
[zlonck Komisji KonkllrsolVej podlegu wylqezcnill od udzialll w Komisji. gdy oferentemjcst:
I. jego mulionek. hewny i pOlVinolVaty do drugiego stopnia.
2. osoba zlViqzana z nim z tytulu przysposobicnia. opieki lub kllrateli.
3. osoba pozostajqea wobec nicgo IVslOsllnku nadrll;dnosci sluibowej.
4. osoba. ktorej malionek. hewny i powinowaty do drugiego stopnia albo osoba zwiqzana z niq

z tytulu przysposobienia. opieki lub kllrateli pozostaje wobee niego w stosunku nadrll;dnosei
sluibowej.
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I. Komisja Konkursowa pracuje na posiedzeniueh zamknio;tych bez lIdzialll ofercntow.

za wyjqtkicm ezynnosei wymienionyeh w ~ 4 pkt 1- 2.
2. W tokll prue Komisju Konkllrsowu uwzgl,dnia szczegolowe lVarllnki konkursll wprowadzone

zurzqdzcniem Dyrcktoru w zwiqzkll z dulszym posl,powanicm konkursowym.
3. Komisju Konkursowa moze obrudowuc IV skladzie minimum 3 czlonkow. przy ezym przez ealy

ezas posicdzenia mllsi IVnim uezestniezyc Przewodniezqey Komisji.
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I. Z chwilq rozpocz,eia prae zwiqzanych z przeprowadzenicm konkllrsll na okreslony zakres
sw iudczeli zdrowolnyeh. objo;tych zumlllVieniem wymicnionym w ~ I regulaminll. Komisja
dokonllje kolcjno nusto;pujqcych czynnosci:
I) stwierdza pralVidlolVosc ogloszenia konkursu oraz liezbo; otrzymanyeh ofcrt;
2) otwiera kopcrty z ofen ami i lIstala. ezy spelniajq one wymagane warunki formalne;
3) ezlonkowie skladajq pisemne oswiadezenia 0 nie podleganiu wylqczeniu z udzialu IV

post,powaniu konkursowym. stanowiqee zalqeznik nr 1 do reglliaminu;
4) odrzuea oferty:

a) zloione przez olerenta po terminie;
b) zawierajqee niepralVdziwc informaeje:
c) niespelniajqee warllnk6w formalnyeh (brak okrdlonego przedmiotu oleny. brak

proponowunej liczby godzin lIdzicluniu swiadczcli lub ccny zu swiadczcnie):
d) zuwicrajqce rai'leo niskq ccno; IVSlOSllllkudo przedmiotll zum()wienia:
e) niewazne na podstalVie odro;bnycb przepisow:
t) niespelniajqee warllnkolV okrdlonyeh IVSWKO:
g) IVprzypadkll zloienia przez oferenta olerty alternatywnej:



h) zlozonc przez oferentow. z ktorymi Szpital Wolski rozwiqzalumoWl; 0 udzielanie swiadczen
zdrowotnych w danym zakresie w trybie natychmiastowym. z przyczyn lei.qcych po stronie
oferenta.

5) oglasza oferentom - poprzez zamieszczenie informacji na zewn~trznej stronie internetowej
Szpitala Wolskiego pod adrcsem www.wolski.mcd.pl - ustalenia wynikajqce z czynnoSci
wymienionych w pkt. 2 i 4. z uwzgl~dnieniem procedur post~powania konkursowego opisanych
w pkt. 6:

6) w przypadku gdy oferent nie przedstawil wszystkich wymaganych dokumenlow lub gdy oferta
zawiera braki I(lrmalnc. Komisja Konkursowa wzywa ofercnta - poprzcz zamieszczenie
informacji na zewn~trzncj slronie inlernctowej Szpitala Wolskiego pod adresem
www.wolski.med.pl wskazujqc naz.w, (imi~ i nazwisko) ofercnla. dokumcnty lub braki formalne
niezb,dnc do usuni~cia oraz term in usuni~cia brakow - do usuni~cia tych brakow w
wyznaczonym terminie. pod rygorem odrzucenia ofcrty:

7) przyjmuje do protokolu wyjasnicnia i oswiadczcnia zgioszone przez oferentow:
8) wybicra najkorzystniejsz,! lub najkorzystniejsze ofcrty albo nie przyjmuje zadncj z ofert.

2. W przypadku gdy braki. 0 ktorych mowa w ust. I pkt. 4). dOlYCZqlylko cz~sci oferty. Komisja
Konkursowa moze odrzucic ofert~ w cz~sci dotkni~tej brakiem.
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I. Dokonujqc wyboru najkorzystniejszych ofert Komisja Konkursowa kieruje Sl~ kryteriami

okreSlonymi w SWKO.
2. Komisja Konkursowa w wyniku przeprowadzonego konkursu wybiera najkorzystniejsze olerty

w liczbie umozliwiaj,!ccj realizacj, ilosci godzin przeznaczonych na wykonywanie swiadczell
zdrowotnych w poszczegolnych zakresach.

3. W przypadku. w ktorym liczba godzin wskazana w oSlatnicj z wybranych najkorzyslnicjszych olert
przekroczy szacunkowq liczb~ godzin przeznaczonq na realizacj, swiadczen zdrowotnych Komisja
uprawnionajest do ostatecznego zaakceplowania tej olerty.

4. Komisja konkursowa ma prawo wnioskowac do Dyrektora Szpilala Wolskiego 0 uniewaznienic
post,powania konkursowego w sytuacji gdy:
I) nie wplyn<;la zadna olena.
2) wplyn~lajedna ofcrt a niepodlegaj,!ca odrzuceniu. z zastrzczeniem. ze gdy z okolicznosci wynika.

iz na ogloszony ponownie na tych samych warunkach konkurs ofert nic wplynic wi~cej otert
Komisja Konkursowa maze przyjqc t'! ofert~.

3) odrzucono wszystkie oferty.
4) kwota najkorzystniejszej oferty przewyzsza kwot~ przeznaczonq na real izacj~ swiadczen

stanowi,!cych przedmiot post,powania konkursowego,
5) nastqpila istotna. niedaj,!ca si~ wczesniej przcwidziec zmiana okolicznosci powodujqca, iz

prowadzenie post~powania lub zawarcie umowy nie lezy w interesie pacjcntow.
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Z przebiegu konkursu ofert Komisja sporzqdza odr<;bny prolokol. 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 otert.
4) wskazan ie olert odpowiadaj,!cych warunkom udzialu w konkursic.
5) wskazanie otert nie odpowiadai'lcych warunkom udzialu w danym konkursie lub zgloszonych po

(crminie wraz z uzasadnicniem.
6) informacjc 0 wezwaniu oferenta do uzupelnicnia brakuj'lcych dokumcntow z podaniem terminu ich

dostarczen ia.

http://www.wolski.mcd.pl
http://www.wolski.med.pl


7) informacje 0 przesunit;ciu terminll rozstrzygnit;cia konkursu w przypadku koniecznosci uzupelnienia
brakuj~cych dokurnentow,

8) inforrnacje 0 zlozonych protestach i sposobie ich rozstrzygnit;cia,
9) inforrnacje 0 zlozeniu do Dyrektora wniosku 0 uniewaznienie postt;powania z przyczyn

wyrnienionych w S 5 ust. 4.
10) wyjasnienia i oswiadczenia oferentow bior~cych lIdzial, jesli lOstaly zlozone na posiedzeniach

jawnych,
II) wskazanie najkorzystniejszych dla Udzielajqcego zarnowienia of en albo stwierdzenie, ze zadna

z oren nie zostala przyjt;ta wraz z uzasadnieniem.
12) wzmiankt; 0 odczytanill protokolu.
13) podpisy czlonkow danej Kornisji.
14) zalqcza dokurnenty otrzyrnane w toku post,powania.
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I. W czasie przeprowadzania konkursu Kornisja przyjmuje rozstrzyga umotywowane protesty

o/erentow.
2. PrOlest podlega rozpoznaniu. jezeli zostal zlozony przez oferenta na pisrnie, w toku dane go

postt;powania konkursowego, w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarzonej czynnosci.
jednakZe przed rozstrzygnit;ciem konkursu.

3. Do czasu rozstrzygnit;cia protestu postt;powanie konkursowe lOstaje zawieslOne, chyba ze z tresci
protestu wynika, ze jest on bczzasadny.

4. Komisja Konkursowa rozpatruje i rozstrzyga protest w ci~gu 7 dni od dnia jego otrzymania i udziela
pisernnej odpowiedzi skladajqcemu protest. Nieuwzglt;dnienie protes\U wyrnaga uzasadnienia.
OdpowiedZ podpisuje Przewodnicz~cy Komisji.

5. Informacjt; 0 wniesienill i rozstrzygni<;ciu protcslu Komisja Konkursowa w formic pisemnej
nicz\\locznie zarnicszcza na tablicy ogloszeli oraz na zewn<;trznej stronie intcrnctowej Szpitala
Wolskiego.

6. W przypadku uwzglt;dnienia prolestu Komisja Konkursowa powtarza zaskarzonq czynnosc.
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I. Komisja Konkursowa oglasza rozstrzygni<;cie konkursu ofel1 w miejscu i w terminie wskazanym w
ogloszcniu 0 konkursie. Ogloszenic 0 wynikach konkursu zawierajqcc nazwt; albo irni, i nazwisko
oraz siedzibt; albo miejsce zarnicszkania i adres o/henta. ktory lOstal wybrany umieszcza sit;
rownicz na tablicy ogloszen w siedzibie Szpitala Wolskiego oraz na zewnt;trznej stronie
ioternetowej.

2. Inforrnacjc uzyskane przez czlonkow Komisji Konkursowej w toku posl,powania konkursowego
slanowi~ tajemnict; sluzbowq.

3. Komisja Konkursowa ulega rozwi~zaniu z chwil~ ogloszenia rozstrzygni,cia postt;powania
konkursowego.
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Po zakOliczeniu postt;powania konkllrsowego Komisja Konkursowa zlozone ofeny wraz z kopel1ami
umieszcza w kopercie zbiorczej. zalqcza do sporz~dlOnego protokolu i calosc dokumentacji przekazujc
Dyrektorowi Szpitala Wolskiego.

~IO
W zakrcsie nieuregulowanym ninicjszym regulaminem maj~ zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy
o dzialalnosci leezniczcj (an. 26 i 27) i ustawy 0 swiadczeniach zdrowotnych /inansowanych ze
srodkow publicznych (art. 140. art. 141. 146 ust. I. art. 147 - 150.151 ust. 1.2 i 4 - 6. all. 152, 153 i
art. 154 ust. I i 2).


