
Zalqc=nik nr 5 do =ar=qd=f!nia
Dyrektora S=pitala Wolskit!7,o 11" I05/20ll

= dnia 12JJ7.2021 ,..

REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ

powolancj w cclu przcprowadzcnia konkurslI of crt na udziclanic calodohowych spccjalistycznych
swiadczcJi zdrowotllych w zakrcsie anestczjo)ogii i intcnsywncj tcnlpii w sicdzihic Szpitala
\Volskicgo

~I
Zadaniem Komisji Konkursowej jest przcprowadzenie i rozstrzygnio;cie konkursu ofcrt zlozonych
\\' zwi,!zku z zamowieniem na udzielanic calodohowych spccjalistycznych swiadczcJi zdrowotnych
w zakrcsic anestczJologii i intcnsywncj tcrapii w sicdzibic Szpitala Wolskicgo,

~2
Czlonek Komisji Konkursowcj podlega wyl,!czeniu od udzialu w Komisji, gdy ofercntcm jcst:
I, jego malzonck, krewny i powinowaty do drugiego stopnia,
2. osoba zwi,!zana z nim z tytulu przysposobienia. opieki lub kuratcli.
3. osoba pozostaj,!ca wobcc nicgo w stosunku nadrzo;dnoSci sluzbowej.
4. osoba. ktorcj malzonck. krewny i powinowaty do drugiego stopnia albo osoba zwi,!zana z ni,!

z tytulu przysposobicnia. opicki lub kurateli pozostaje wobcc niego w stosunku nadrzo;dnosci
sluzbowej,

~3
I, Komisja Konkursowa pracuje na posicdzcniach zamkni<;tych bez udzialu olerentll\\'.

za wyj,!tkiem czynnosci wymienionych w ~ 4 pkt 1- 2.
2. W toku prac Komisja Konkursowa uwzglo;dnia szczegolowe warunki konkursu wprowadzone

zarz,!dzcniem Dyrektora w zwi,!zku z dalszym posto;powaniem konkursowym.
3. Komisja Konkursowa moze obradowac w skladzie minimum 3 czlonkow. prLY czym przez caly

czas posiedzcnia musi w nim uczcstniczyc Przcwodnicz,!cy Komisji.
~4

I. Z chwil,! rozpoczo;cia prac zwi,!zanych z przeprowadzenicm konkursu na okreSlony zakres
swiadczeJi zdrowotnych. obj<;tych zamowicnicm wymienionym w ~ ) rcgulaminll. Komisja
dokonujc kolcjno nast<;puj,!cych czynnosci:
I) stwicrdza prawidlowosc ogloszenia konkursu oraz liczbo; otrzymanych ofert;
2) otwicra kopeny z ofertami i ustala. czy spclniaj,! onc wymaganc warunki formalne;
3) czlonkowic skladaj,! piscmne oswiadczcnia 0 nic podleganiu wyl,!czeniu z udzialu

w post<;powanill konkllrsowym.
4) odrzuca ofeny:

a) zlozonc przez oferenta po terminic:
b) zawicraj,!cc nicprawdziwe informacje:
c) niespclniaj,!cc warllnk6w formalnych (brak okreslonego przedmiotu oleny. brak

proponowancj liczby godzin IIdziclania swiadczcJi lub ccny za swiadczcnic. itp,):
d) zawicraj,!ce raz,!co nisk,! cen<; w stosllnku do przcdmiotll zamowienia;
c) nicwazne na podstawie odro;bnych przcpisow;
1) niespelniaj,!cc warllnkow okrcslonych w SWKO;
g) w przypadku zlozenia przez ofercnta ofeny alternatywnej;
h) ztozonc przez oferentow. z ktorymi Szpital Wolski rozwi,!zal umowo; 0 udzielanic swiadczcli

zdrowotnych w danym zakresic w trybie natychmiastowym, z przyczyn lez,!cych po stronic
ofercnta.
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5) oglasza oferentom - poprzcz zamieszezenie infonnaeji na zcwn,trznej stronie internetowej
Szpitala Wolskiego pod adrescm \\W\\',\\olski,mcd.pl - ustalenia wynikajqee z ezynnosel
wymienionyeh 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 dokumentow lub gdy oterta
zawicra braki formalnc. Komisja Konkursowa wzywa oferenta - poprzez zalllieszezenie
infonnaeji na zewn,trznej stronie iOlcrnctowej Szpitala Wolskiego pod adrcscm
\\\\\\,\\olski.lllcd.pl wskazujqe nazw, (imi, i nazwisko) of creOla. dokumenty lub braki formalnc
niezb,dne do usuni,eia oraz terlllin usuni,eia brakow - do usuni,eia tyeh brakow
w wyznaezonym lerminie. pod rygorcm odrzueenia oferty;

7) przyjmujc do protokolu wyjasnienia i oswiadezcnia zgloszone przez oferentow;
8) wybiera najkorzystnicjszq lub najkorzystniejsze oferty albo nic przyjllluje zadnej z otert.

2. W przypadku gdy braki. 0 ktoryeh mowa w ust. I pkt. 4). dOlyezq tylko ez,sei oterty. Komisja
Konkursowa mozc odrzueic ofert, w ez,sei dotkni,tcj brakicm.

95
I. Dokonujqe wyboru najkorzystniejszyeh ofert Komisja Konkursowa kieruje Sl, kry1eriami

okrdlonymi odn;bnie dla kazdego z zakrcsow w SWKO.
2. Komisja Konkursowa w wyniku przcprowadzonego konkursu wybicra najkorzystniejszc oferty

w liezbic umozliwiajqeej realizaej, ilosei godzin przeznaezonyeh na wykonywanie swiadezcn
zdrowotnyeh z zakresu slanowiqeego przcdmiot posll;powania.

3. W przypadku. w ktorym liezba godzin wskazana w ostatniej z wybranyeh najkorzystniejszyeh otert
przekroezy szaeunkowq liezb, godzin przeznaezonq na realizaej, swiadezcn zdrowotnyeh w danym
zakresie Komisja uprawnionajcst do ostateeznego zaakeeptowania tej oferty.

4, KOlllisja konkursowa rna prawo wnioskowac do Dyrektora Szpitala Wolskiego 0 unicwaznienie
post,powania konkursowcgo w sytuaeji gdy:
I) nic wplyn,la zadna oferta.
2) wplyn,la jedna oferta nicpodlcgajqea odrzueeniu. z zastrzczeniem. ze gdy z okolieznosei

wynika. iz na ogloszony ponownic na tyeh samyeh warunkaeh konkurs of crt nie wplynic wi,eej
otert KOlllisja Konkursowa moze przyjqc tq ofert,.

3) odrzueono wszystkic oterty.
4) kwota najkorzystnicjszcj oferty przewyzsza kwot, przeznaezonq na realizaej, swiadezcn

stanowiqeyeh przedmiot post,powania konkursowcgo.
5) nastqpila istotna. niedajqea si, wezcSniej przcwidzicc zmiana okolieznosei powodujqea. iz

prowadzcnic post,powania lub zawareic umowy nie Iczy w intcresie pacjentow.
96

Z przcbicgu konkursu ofert Komisja sporzqdza odr,bny protokol. ktory powinicn zawierac:
I) oznaezenie konkursu poprzez wskazanic przedmiotu zamowicnia oraz okrdlenic miejsea ezasu

konkursu.
2) imiona i nazwiska ezlonkow Komisji Konkursowej.
3) liezb, zgloszonyeh ofert.
4) wskazanic ofert odpowiadajqeyeh warunkom udzialu w konkursie.
5) wskazanic ofert nie odpowiadajqeyeh warunkom udzialu w danym konkursie lub zgloszonyeh po

tcrlllinie wraz z uzasadnienielll.
6) infonnaeje 0 wczwaniu olerenta do uzupelnienia brakujqeyeh dokumcntow z podaniclll tcnninu ieh

dostarezcnia.
7) inlorlllaejc 0 przesuni,eiu tcrminu rozstrzygni,eia konkursu w przypadku konieeznosei uzupclnienia

brakujqeyeh dokument6w.
8) informacjc 0 zlozonyeh protestaeh i sposobie ieh rozstrzygni,cia.
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9) infoflnacje 0 zlozeniu do Dyrektora wniosku 0 unicwaznienic posl<;powania z przyczyn
wYl11ienionych w S 5 ust. 4.

10) \\)jasnicnia i oswiadczenia oferentow biorqcych udzial. jdli zostaly zlozone na posiedzcniach
jawnych

II) wskazanic najkorzystniejszych dla Udzielajqcego zal110wienia ofert albo stwierdzcnie. i.e zadna
z ofert nie zostala przyj,ta wraz z uzasadnicniel11.

12) wZl11iank, 0 odczytaniu protokolu.
13) podpisy czlonkow danej KOl11isji.
14) zalqcza dokul11enty otrzymane w toku post,powania.

97
I. W czasie przcprowadzania konkursu Komisja przyjmujc rozstrzyga umotywowanc protcsty

ofcrcnt()w.
1 Protest podlega rozpoznaniu. jezeli zostal zlozony przez ofcrcnta na pismic. w toku danego

post,powania konkursowcgo. w tcrminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarzoncj czynnosci.
jednakZe przcd rozstrzygni,cicm konkursu.

3. Do czasu rozstrzygni,cia protestu post,powanie konkursowc zostaje zawieszone. chyba Ie z trcsci
protcslU wynika. ze jest on bezzasadny.

4. Komisja Konkursowa rozpatruje i rozstrzyga protest w ciqgu 7 dni od dnia jego otrzymania i udzicla
pisclllncj odpowicdzi skladajqcemu protcst. Nicuwzgl,dnienic protcstu wymaga uzasadnicnia.

5. Informacj<; 0 wnicsicniu i rozstrzygnic;ciu protcstu Komisja Konkursowa w formic piscmnej
niczwlocznic zamieszcza na tablicy ogloszel\ oraz na zewn,trznej stronie internctowej Szpitala
Wolskicgo. Infoflnacje podpisuje przcwodniczqcy komisji.

6. W przypadku uwzgl<;dnienia protestu Komisja Konkursowa powtarza zaskarzonq czynnosc.
91l

J. Komisja Konkursowa oglasza rozstrzygni,cic konkursu ofert w miejscu i w tcrminic wskazanym w
ogloszeniu 0 konkursie. Ogloszcnie 0 \\ynikach konkursu zawierajqce nazm; albo imi, i nazwisko
oraz siedzib, albo miejsce zamieszkania i adres ofcrcnta. ktory zostal wybrany umicszcza siC;
r6wnici. na tablicy ogloszen w siedzibie Szpitala Wolskiego oraz na zewnc;trzncj stronic
internetowcj.

1 Inl(mnacjc uzyskane przez czlonk6w Komisji Konkursowej w toku post,powan konkursowych
stanowiq tajemnicc; sluzbowq.

3. Komisja Konkursowa ulega rozwiqzaniu z chwilq ogloszenia rozstrzygni,cia postc;powania
konkursowcgo.

99
1'0 zakonczeniu postc;powania konkursowego Komisja Konkursowa zlozone ofcrty wraz z kopertami
umicszcza w kopercic zbiorczej. zalqcza do sporzqdzoncgo protokolu i calosc dokumentacji przckazuje
Dyrcktorowi Szpitala Wolskiego.

~1O
W zakresie nicurcgulowanym niniejszym rcgulamincm majq zastosowanic odpowiednie przepisy ustawy
o dzialalnosci leczniczej (art. 26 i 27) i ustawy 0 swiadczeniach zdrowotnych finansowanych zc
srodk6w publ icznych (art. 140. art. 14 J. 146 ust. J. art. 147 - 150. 151 ust. J. 2 i 4 - 6. art. 152. 153
i art. 154 ust. I i 2).
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