
Zaiqcznik nr 5 do zarzqdzenia
Dyrektora Szpita/a Wo/skiego nr 93/202/

z dnia 06.07.202/ r.

REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ

powolancj w cclu przcprowadzcnia konkursu ofcrt na udziclanic spccjalistycznych swiadczcn
zdrowotnych w zakrcsic wykonywania badan i zabicgow cndoskopowych oraz konsultacji
zwillzanych z kwalifikacjll do zabicgow cndoskopowych w Pracowni cndoskopii Szpitala Wolskicgo

~ 1
Zadaniem Komisji konkursowej jest przeprowadzenie i rozstrzygnu;cle konkursu ofert zlozonych
w zwiqzku z zamowieniami na wykonywanie specjalistycznych swiadczen zdrowotnych w zakresie
wykonywania badan i zabieg6w endoskopowych oraz konsultacji zwiqzanych z kwalifikacjq do zabieg6w
endoskopowych w Pracowni endoskopii

~2
Czlonek Komisji Konkursowej podlega wylqczeniu od udzialu w Komisji, gdy oferentem jest:
I. jego malzonek, krewny i powinowaty do drugiego stopnia,
2. osoba zwiqzana z nim z tytulu przysposobienia, opieki lub kurateli,
3. osoba pozostajqca wobec niego w stosunku nadm;dnosci sluzbowej,
4. osoba, kt6rej malzonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia albo osoba zwiqzana z niq

z tytulu przysposobienia, opieki lub kurateli pozostaje wobec niego w stosunku nadm;dnosci
sluzbowej.

~3
I. Komisja pracuje na posiedzeniach zamkni<;tych bez udzialu oferent6w, za wyjqtkiem czynnosci

wymienionych w ~ 4 pkt 1- 2.
2. W toku prac Komisja uwzgl<;dnia szczegolowe warunki konkursu wprowadzone zarzqdzeniem

Dyrektora w zwiqzku z dalszym post<;powanicm konkursowym.
3. Komisja moze obradowac w skladzie minimum 3 czlonk6w, przy czym przez caly czas posiedzenia

musi w nim uczestniczyc Przewodniczqcy Komisji.
~4

I. Z chwilq rozpocz<;cia prac zwiqzanych z przeprowadzeniem konkursu na okreslony zakres swiadczen
zdrowotnych, obj<;tych zamowieniem wymienionym w ~ 1 regulaminu, Komisja dokonuje kolejno
nast~pujqcych czynnosci:
I) stwierdza prawidlowosc ogloszenia konkursu oraz liczb~ otrzymanych ofert;
2) otwiera koperty z ofertami i ustala, czy spelniajq one wymagane warunki formalne;
3) czlonkowie skladajq pisemne oswiadczenia 0 nie podleganiu wylqczeniu z udzialu w

post~powaniu konkursowym,
4) odrzuca oferty:
a) zlozone przez oferenta po terminie;
b) zawierajqce nieprawdziwe informacje;
c) niespelniajqce warunk6w formalnych (brak okreslonego przedmiotu oferty, brak proponowanej

liczby godzin udzielania swiadczen lub ceny za swiadczenie, itp.);
d) zawierajqce razqco niskq cen~ w stosunku do przedmiotu zamowienia;
e) niewazne na podstawie odr~bnych przepis6w;
f) niespelniajqce warunkow okreslonych w SWKO;
g) w przypadku zlozenia przez ofcrenta oferty altematywnej;

Strena 1 z 3



h) zlozone przez oferentow, z ktorymi Szpital Wolski rozwi~zal umowc; 0 udzielanie swiadczen
zdrowotnych w danym zakresie w trybie natychmiastowym, z przyczyn lez~cych po stronie
oferenta.

5) oglasza oferentom - poprzez zamieszczenie informacji na zewnc;trznej stronie internetowej
Szpitala Wolskiego pod adresem www.wolski.med.pl - ustalenia wynikaj~ce z czynnosci
wymienionych w pkt. 2 i 4, z uwzglc;dnieniem procedur postc;powania 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
zewnc;trznej stronie internetowej Szpitala Wolskiego pod adresem www.wolski.med.pl wskazuj~c
nazwc; (imic; i nazwisko) oferenta, dokumenty lub braki formalne niezbc;dne do usunic;cia oraz
tennin usunic;cia brakow • do usunic;cia tych brakow w wyznaczonym terminie, pod rygorem
odrzucenia oferty;

7) przyjmuje do protokolu wyjasnienia i oswiadczenia zgloszone przez oferentow obecnych na
otwarciu ofert;

8) wybiera najkorzystniejsz~ lub najkorzystniejsze oferty albo nie przyjmuje zadnej z ofert.
2. W przypadku gdy braki, 0 ktorych mowa w ust. 1 pkt. 4), dotyc~ tylko czc;sci oferty, Komisja moze

odrzucic ofertc;w czc;scidotknic;tej brakiem.
!i5

1. Dokonuj~c wyboru najkorzystniejszych ofert Komisja kieruje siC;kryteriami okreslonymi odrc;bnie dla
kazdego z zakresow w SWKO.

2. Komisja Konkursowa w wyniku przeprowadzonego konkursu wybiera najkorzystniejsze oferty
w liczbie odpowiadaj~cej postanowieniom zawartyrn w SWKO .

3. Komisja konkursowa rna prawo wnioskowac do Dyrektora Szpitala Wolskiego 0 uniewaznienie
postc;powania konkursowego w sytuacji gdy:
I) nie wplync;la zadna oferta,
2) wplync;la jedna oferta niepodlegaj~ca odrzuceniu, z zastrzezeniem, ze gdy z okolicznosci wynika,

iz na ogloszony ponownie na tych samych warunkach konkurs ofert nie wplynie wic;cej ofert
Komisja moze przyj~c t~ ofertc;,

3) odrzucono wszystkie oferty,
4) kwota najkorzystniejszej oferty przewyzsza kwotC; przeznaczon~ na realizacjc; swiadczen

stanowi~cych przedmiot postc;powania konkursowego,
5) nas~pila istotna, niedaj~ca siC; wczesniej przewidziec zmiana okolicznosci powoduj~ca, iz

prowadzenie postc;powania lub zawarcie umowy nie lezy w interesie pacjentow.
!i6

Z przebiegu konkursu ofert Komisja spo~dza odrc;bny protok6l, ktory powinien zawierac:
1) oznaczenie konkursu poprzez wskazanie przedmiotu zamowienia oraz okreslenie miejsca czasu

konkursu,
2) imiona i nazwiska czlonkow Komisji,
3) Iiczbc;zgloszonych ofert,
4) wyjasnienia i oswiadczenia oferentow bior~cych udzial w danym konkursie obecnych na otwarciu

ofert,
5) wskazanie ofert odpowiadaj~cych warunkom udzialu w konkursie,
6) wskazanie ofert nie odpowiadaj~cych warunkom udzialu w danym konkursie lub zgloszonych po

terminie wraz z uzasadnieniem,
7) infonnacje 0 wezwaniu oferenta do uzupelnienia brakuj~cych dokumentow z podaniem terminu ich

dostarczenia,
8) informacje 0 przesunic;ciu terminu rozstrzygnic;cia konkursu w przypadku koniecznosci uzupelnienia

brakuj~cych dokumentow,
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9) infonnacje 0 zlo:i:onychprotestach i sposobie ich rozstrzygni~cia,
10) infonnacje 0 zlo:i:eniu do Dyrektora wniosku 0 uniewa:i:nienie post~powania z przyczyn

wymienionych w S 5 us!. 4.
II) wskazanie najkorzystniejszych dla Udzielajllcego zamowienia ofert albo stwierdzenie, :i:e :i:adna

z ofert nie zostala przyj~ta wraz z uzasadnieniem,
12)wzmianky 0 odczytaniu protokolu,
13)podpisy czlonkow danej Komisji,
14) za11lczadokumenty otrzymane w toku post~powania,

97
I. W czasie przeprowadzania konkursow Komisja przyjmuje i rozstrzyga umotywowane protesty

oferentow.
2. Protest podlega rozpoznaniu, je:i:eli zostal zlo:i:ony przez oferenta na pismie, w toku danego

post~powania konkursowego, w tenninie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskar:i:onej czynnosci,
jednak:i:e przed rozstrzygni~ciem konkursu.

3. Do czasu rozstrzygni~cia protestu post~powanie konkursowe zostaje zawieszone, chyba :i:ez tresci
protestu wynika, :i:ejest on bezzasadny.

4. Komisja rozpatruje i rozstrzyga protest w cillgu 7 dni od dnia jego otrzymania i udziela pisemnej
odpowiedzi skladajllcemu protes!. Nieuwzgl~dnienie protestu wymaga uzasadnienia. Odpowiedz
podpisuje Przewodniczllcy Komisji.

5. lnformacj~ 0 wniesieniu i rozstrzygni~ciu protestu Komisja w fonnie pisemnej niezwlocznie
zamieszcza na tablicy ogloszen oraz na zewn~trznej stronie intemetowej Szpitala Wolskiego.

6. W przypadku uwzgl~dnienia protestu Komisja powtarza zaskar:i:onllczynnosc.
98

I. Komisja oglasza rozstrzygni~cie konkursu ofert w miejscu i w tenninie wskazanym w ogloszeniu 0

konkursie. Ogloszenie 0 wynikach konkursu zawierajllce nazw~ albo imi~ i nazwisko oraz siedzib~
albo miejsce zamieszkania i adres oferenta, ktory zostal wybrany umieszcza si~ rownie:i: na tablicy
ogloszen w siedzibie Szpitala Wolskiego oraz na zewn~trznej stronie intemetowej.

2. lnformacje uzyskane przez czlonkow Komisji w toku post~powan konkursowych stanowill tajemnic~
slu:i:bowll.

3. Komisja ulega rozwillzaniu z chwilll ogloszenia rozstrzygni~cia post~powania konkursowego.
99

Po zakonczeniu post~powania konkursowego Komisja zlo:i:one oferty wraz z kopertami umieszcza w
kopercie zbiorczej, za11lczado SPorzlldzonego protokolu i calosc dokumentacji przekazuje Dyrektorowi
Szpitala Wolskiego.

~ 10
W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem majll zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy
o dzialalnosci leczniczej (art. 26 i 27) i ustawy 0 swiadczeniach zdrowotnych finansowanych ze srodkow
publicznych (art. 140, art. 141, 146 us!. 1, art. 147- 150, 151 us!. 1, 2 i 4 - 6, art. 152, 153 i art. 154 us!. 1
i 2).
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