
Zalqcznik nr 5 do zarzqdzenia
Dyrektora Szpitala Wolskiego 22//2022 r.

z dnia 08.09.2022 r.

REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ

powolanej w celu przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie calodobowych specjalistycznych
swiadczcn zdrowotnych w zakresie chirurgii ogolnej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

~ 1
Zadaniem Komisji Konkursowej jest przeprowadzenie i rozstrzygnil;cie konkursu ofert z/ozonych w
zwi1jzku z zamowieniem na udzielanie calodobowych specjalistycznych swiadczen zdrowotnych w
zakresie chirurgii og61nej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala Wolskiego.

~2
Cz/onek Komisji Konkursowej podlega WY/1jczeniuod udzia/u w Komisji; gdy oferentem jest:
1. jego ma/zonek, krewny i powinowaty do drugiego stopnia,
2. osoba zwi1jZanaz nim z tytu/u przysposobienia, opieki lub kurateli,
3. osoba pozostaj1jca wobec niego w stosunku nadrz~dnosci sluzbowej,
4. osoba, ktorej ma/zonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia albo osoba zwi~a z ni1j

z tytu/u przysposobienia, opieki lub kurateli pozostaje wobec niego w stosunku nadrzc;dnosci
sluzbowej.

~3
I. Komisja pracuje na posiedzeniach zamkni~tych bez udzialu oferentow, za wyj1jtkiem czynnosci

wymienionych w ~ 4 pkt 1- I.
2. W toku prac Komisja uwzgl~dnia szczeg%we warunki konkursu wprowadzone zarz1jdzeniem

Dyrektora w zwi1jZkuz dalszym post~powaniem konkursowym.
3. Komisja moze obradowac w sk/adzie minimum 3 cz/onkow, przy czym przez caly czas posiedzenia

musi w nim uczestniczyc Przewodnicz1jcy Komisji.
~4

1. Z chwil1j rozpocz~cia prac zwi1jzanych z przeprowadzeniem konkursu na okreslony zakres
swiadczeil zdrowotnych, objc;tych zamowieniem wymienionym w ~ 1 regulaminu, Komisja
dokonuje kolejno nastc;puj1jcychczynnosci:
1) stwierdza prawid/owosc og/oszenia konkursu oraz IiczbC;otrzymanych ofert;
2) otwiera koperty z ofertami i ustala, czy spe/niaj1j one wymagane warunki formalne;
3) cz/onkowie sk/adaj1j pisemne oswiadczenia 0 nie podleganiu WY/1jczeniu z udzia/u w

postc;powaniu konkursowym, stanowi1jce zal1jcznik nr 1 do regulaminu;
4) odrzuca oferty:

a) z/ozone przez oferenta po terminie;
b) zawieraj1jcc nieprawdziwe informacje;
c) niespelniajllce warunkow formalnych (brak okreslonego przedmiotu oferty, brak

proponowanej Iiczby badail/ godzin udzielania swiadczeillub ceny za swiadczenie);
d) zawieraj1jce raZlIconiskll cen~ w stosunku do przedmiotu zamowienia;
e) niewazne na podstawie odrc;bnych przepisow;
f) niespelniajllce warunkow okreslonych w SWKO;
g) w przypadku zlozenia przez oferenta oferty alternatywnej; .
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h) zlozone przez oferent6w, z kt6rymi Szpital Wolski rozwiljZlllumowc;0 udzielanie swiadczen
zdrowotnych w danym zakresie w trybie natychmiastowym, z przyczyn leZljcych po stronie
oferenta w okresie 5 lat poprzedzajljcych ogloszenie postc;powania;

5) oglasza oferentom ustalenia wynikajljce z czynnosci wymienionych w pkt. 2 i 4;
6) w przypadku gdy oferent nie przedstawil wszystkich wymaganych dokument6w lub gdy oferta

zawiera braki formalne, Komisja Konkursowa wzywa oferenta do usunic;cia tych brak6w w
wyznaczonym terminie, pod rygorem odrzucenia oferty;

7) prz)jmuje do protokolu w)jasnienia i oswiadczenia zgloszone przez oferent6w;
8) wybiera najkorzystniejszljlub najkorzystniejsze oferty albo nie przyjmuje zadnej z ofert.

2. W przypadku gdy braki, 0 kt6rych mowa w ust. 1 pkt. 4), dotyczlj tylko czc;sci oferty, Komisja
Konkursowa moze odrzucic ofertc;w czc;scidotknic;tej brakiem."

• ~ 5
1. Dokonujljc wyboru najkorzystniejszych ofert, Komisja Konkursowa kieruje siC; kryteriami

okrdlonymi w SWKO. ,
2. Komisja Konkursowa w wyniku przeprowadzonego konkursu wybiera n9jkorzystniejsze oferty

w liczbie umozliwiajljcej realizacjc; ilosci badanl godzin przeznaczonych nawykonywanie
swiadczen zdrowotnych w zakresie objc;tympostc;powaniem konkursowym.

3. W przypadku, w kt6rym liczba godzin wskazana w ostatniej z wybranych najkorzystniejszych ofert
przekroczy szacunkowlj liczbC;godzin przeznaczonlj na realizacjc; swiadczen zdrowotnych Komisja
uprawniona jest do ostatecznego zaakceptowania tej oferty.

4. Komisja konkursowa rna prawo wnioskowac do Dyrektora Szpitala Wolski ego 0 uniewai:nienie
postc;powania konkursowego w sytuacji gdy:
1) nie wplync;la zadna oferta,
2) wplync;la jedna oferta i nie podlega ona odrzuceniu, z zastrzezeniem, ze gdy z okolicznosci

wynika. iz na ogloszony ponownie na tych samych warunkach konkurs ofert nie wplynie wic;cej
ofert Komisja Konkursowa moze przyjljCtlj ofertc;,

3) odrzucono wszystkie oferty,
4) kwota najkorzystniejszej oferty przewyZsza kwotC; przeznaczonlj na realizacjc; swiadczen

stanowiljcych przedmiot postc;powania konkursowego,
5) nastljpila istotna, niedajljca siC;wczesniej przewidziec zmiana okolicznosci powodujljca. iz

prowadzenie postc;powania lub zawarcie umowy nie lezy w interesie pacjent6w.
~6

Z przebiegu konkursu ofert Komisja spofZljdza odrc;bny protok6l, kt6ry powinien zawierac:
1) oznaczenie konkursu poprzez wskazanie przedmiotu zam6wienia oraz okreslenie miejsca i czasu

konkursu,
2) imiona i nazwiska czlonk6w Komisji Konkursowej,
3) IiczbC;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 dokument6w z podaniem terminu ich

dostarczenia.
7) informacje 0 przesunic;ciu terminu rozstrzygnic;cia konkursu w przypadku koniecznosci uzupelnienia

brakujljcych dokument6w,
8) informacje 0 zlozonych protestach i sposobie ich rozstrzygnic;cia,
9) informacje 0 zlozeniu do Dyrektora wniosku 0 uniewaznienie postc;powania z przyczyn

wymienionych w ~ 5 ust. 4.
10)wyjasnienia i oswiadczenia oferent6w biorljcych udzial, jesli zostaly zlozone na posiedzeni

jawnych,
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II) wskazanie najkorzystniejszych dla Udzielaj'lcego zamowienia ofert albo stwierdzenie, ze zadna
z ofert nie zostala przyj~ta wraz z uzasadnieniem,

12) wzmiank~ 0 odczytaniu protokolu,
13) podpisy czlonkow danej Komisji.
14) zal'lcza dokumenty otrzymane w toku post~powania.

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

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

post~powania konkursowego, w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarzonej czynnosci,
jednakte przed rozstrzygni~ciem konkursu.

3. Do czasu rozstrzygni~cia protestu post~powanie konkursowe zostaje zawieszone, chyba ze z tresci
protestu wynika, ze jest on bezzasadny.

4. Komisja Konkursowa rozpatruje i rozstrzyga protest w ci'lgu 7 dni od dniajego otrzymania i udziela
pisemnej odpowiedzi skladaj'lcemu protest. Nieuwzgl~dnienie protestu wymaga uzasadnienia.
Odpowiedi podpisywanajest przez Przewodnicz'lcego Komisji.

5. Informacj~ 0 wniesieniu i rozstrzygni~ciu protestu Komisja Konkursowa w formie pisemnej
niezwlocznie zamieszcza na tablicy ogloszen oraz na zewn~trznej stronie internetowej Szpitala
Wolskiego.

6. W przypadku uwzgl~dnienia protestu Komisja Konkursowa powtarza zaskari:on'l czynnosc.
~8

I. Komisja Konkursowa oglasza rozstrzygni~cia konkursu ofert w miejscu i w terminie wskazanym w
ogloszeniu 0 konkursie. Ogloszenie 0 wynikach konkursu zawieraj'lce nazw~ albo imi~ i nazwisko
oraz siedzib~ albo miejsce zamieszkania i adres oferenta, ktory zostal wybrany umieszcza si~
rowniez na tablicy ogloszen w siedzibie Szpitala Wolskiego oraz na zewn~trznej stronie
internetowej.

2. Informacje uzyskane przez czlonkow Komisji Konkursowej w toku post~powan konkursowych
stanowi'l tajemnic~ sluzbow'l'

3. Komisja Konkursowa ulega rozwi'lzaniu z chwil'l ogloszenia rozstrzygni~cia post~powan
konkursowych.

~9
Po zakonczeniu post~powania konkursowego Komisja Konkursowa zlozone oferty wraz z kopertami
umieszcza w kopercie zbiorczej, zal'lcza do sporz<jdzoncgo protokolu i calosc dokumentacji przekazuje
Dyrektorowi Szpitala Wolskiego.

~ 10
W zakresic nicuregulowanym niniejszym regulamincm maj'l zastosowanic odpowiednic przcpisy
ustawy 0 dzialalnosci leczniczcj (art. 26 i 27) i ustawy 0 swiadczeniach zdrowotnych finansowanych ze
srodkow publicznych (art. 140, art. 141, 146 ust. 1, art. 147, art. 148 ust. 1, art. 149, art. 150, art. 151
ust. 1,2 i 4 - 6, art. 152,153 i art. 154 ust. I i 2).

c,
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