
REGULAMIN
PRZEPROWADZANIA KONKURSU OFERT

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
W DZIEDZINIE NEONATOLOGII I PEDIATRII

 W ODDZIALE NIEMOWLĘCYM (NOWORODKOWYM) I DZIECIĘCYM
SZPITALA POWIATOWEGO W WYRZYSKU SP.Z O. O.

§ 1
1. Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w dziedzinie neonatologii i pediatrii 

w  Oddziale  Niemowlęcym  (Noworodkowym)  i  Dziecięcym  Szpitala  Powiatowego  w  Wyrzysku 

Sp. z o. o. w zakresie:

1) świadczenia  stacjonarnych  usług  medycznych  w  Oddziale  Niemowlęcym  (Noworodkowym) 

i Dziecięcym Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o.,

2) koordynowania (kierowania i zarządzania) tymi Oddziałami,

3) świadczenia dyżurów medycznych w Oddziale Niemowlęcym (Noworodkowym) i Dziecięcym.

§ 2
1. Do konkursu  ofert  mogą  przystąpić  podmioty,  o  których  mowa  w art.  26  ust.  1  ustawy  z  dnia 

15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 217).

2. Ofertę składa Oferent dysponujący odpowiednimi kwalifikacjami i  uprawnieniami do wykonywania 

świadczeń  zdrowotnych  objętych  przedmiotem  zamówienia  w  zakresie  objętym  postępowaniem 

konkursowym  oraz  wykonujący  działalność  leczniczą  w  formach  określonych  przez  ustawę 

o działalności leczniczej w zakresie odpowiadającym wpisowi do właściwego rejestru dla świadczeń 

zdrowotnych, których dotyczy składana oferta.

§ 3

1. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na stronie internetowej Szpitala Powiatowego w Wyrzysku 

Sp. z o. o. i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego Zamówienia.

§ 4
1. Wymaga się złożenia oferty na obowiązujących formularzach (formularz ofertowy) wraz z innymi 

wymaganymi dokumentami, zgodnie z zapisami w SWKO.

2. Formularze  ofertowe  są  do  pobrania  na  stronie  Internetowej  Szpitala  www.szpitalwyrzysk.com  ./   

w dziale „Konkursy ofert”, zakładka „Świadczenia” oraz w Kancelarii Szpitala przy ul. 22 Stycznia 41;  

89-300 Wyrzysk.

3. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty składania ofert.

§ 5
1. W  celu  przeprowadzenia  konkursu  ofert  Prezes  Zarządu  Szpitala  Powiatowego  w  Wyrzysku 

Sp. z o. o. powołuje Komisję Konkursową i wyznacza spośród jej członków przewodniczącego.
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2. Komisja  Konkursowa  pracuje  w  składzie  wyznaczonym  przez  Prezesa  Zarządu  Spółki  przy 

obecności nie mniej niż 50% składu osobowego plus 1 osoba.

3. Członek Komisji konkursowej podlega wyłączeniu od udziału w komisji gdy Oferentem jest:

1) jego małżonek oraz krewny i powinowaty do drugiego stopnia,

2) osoba związana z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,

3) osoba pozostająca wobec niego w stosunku nadrzędności służbowej,

4) osoba, której małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia albo osoba związana z nią 

z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli wobec niego do nadrzędności służbowej.

4. Prezes Zarządu Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o.  w sytuacji,  o której  mowa wyżej  

dokonuje wyłączenia i powołuje nowego członka Komisji Konkursowej. 

5. Komisja Konkursowa rozwiązuje się z chwilą ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

§ 6
1. Komisja Konkursowa w celu rozstrzygnięcia konkursu ofert, dokonuje następujących czynności:

1) stwierdza prawidłowość ogłoszenia o konkursie ofert, liczbę otrzymanych ofert oraz dokonuje ich 

otwarcia,

2) ustala, które z ofert spełniają warunki określone w „Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert”,

3) odrzuca oferty:

a) złożone po wyznaczonym terminie,

b) zawierającą nieprawdziwe informacje,

c) nie zawierające proponowanego wynagrodzenia tytułem udzielania świadczeń,

d) zawierające  wynagrodzenie  przekraczające  określone  przez  Udzielającego  zamówienia 

maksymalne wynagrodzenie tytułem świadczeń zdrowotnych,

e) zawierające rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

f) jeżeli  Oferent  nie  określił  przedmiotu  oferty  lub  nie  podał  proponowanej  liczby  lub ceny 

świadczeń opieki zdrowotnej,

g) jeżeli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

h) jeżeli Oferent złożył ofertę alternatywną,

i) jeżeli  Oferent  lub oferta  nie  spełniają  wymaganych warunków określonych w przepisach 

prawa,

j) jeżeli Oferent nie posiada wiedzy i doświadczenia pracy w oddziale w wykonywaniu usług 

medycznych w zakresie  specjalności  adekwatnej  do zamówienia,  na który  składana jest 

oferta,

k) złożoną  przez  oferenta,  z  którym  została  rozwiązana  przez  udzielającego  zamówienie 

umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych w trybie natychmiastowym z przyczyn leżących 

po stronie przyjmującego zamówienie.

4) ogłasza  listę  ofert  spełniających  warunki  określone  w  Szczegółowych  Warunkach  Konkursu 

Ofert, które zostały odrzucone,

5) przyjmuje do protokołu wyjaśnienia i oświadczenia zgłoszone przez Oferentów,

6) wybiera najkorzystniejszą ofertę albo nie przyjmuje żadnej z ofert.
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7) wzywa Oferentów, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych w SWKO oświadczeń 

lub  dokumentów,  lub  którzy  nie  złożyli  pełnomocnictw,  albo,  którzy  złożyli  oświadczenia 

i  dokumenty,  zawierające błędy,  lub którzy złożyli  wadliwe pełnomocnictwa - do ich złożenia 

w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta podlega odrzuceniu albo Prezes 

Zarządu Spółki skorzystał z prawa odwołania konkursu.

8) złożone na wezwanie Komisji oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez 

Oferenta warunków udziału w Konkursie oraz spełnianie przez Oferenta wymagań określonych 

przez  SWKO  na  udzielanie  świadczeń  zdrowotnych  w  zakresie  neonatologii  i  pediatrii 

w Oddziale Niemowlęcym (Noworodkowym) i  Dziecięcym Szpitala Powiatowego w Wyrzysku 

Sp. z o. o. w zakresie:

a) świadczenia stacjonarnych usług medycznych w Oddziale Niemowlęcym (Noworodkowym) 

i Dziecięcym i koordynowania - kierowania i zarządzania tymi Oddziałami,

b) świadczenia stacjonarnych usług medycznych w Oddziale Niemowlęcym (Noworodkowym) 

i Dziecięcym,

c) świadczenia  dyżurów  medycznych  w  Oddziale  Niemowlęcym  (Noworodkowym) 

i Dziecięcym.

- Nr sprawy SP.DK.11/73/2013, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

9) Komisja  może  także,  w  wyznaczonym  przez  siebie  terminie,  wezwać  Oferenta  do  złożenia 

wyjaśnień dotyczących  oświadczeń lub dokumentów dołączonych  do formularza  ofertowego. 

Przyjęte do wyjaśnienia i oświadczenia zgłoszone przez Oferentów przyjmuje się na odrębnym 

piśmie lub do protokołu.

10) Komisja Konkursowa ma prawo poprawienia oczywistych omyłek słownych i językowych.

11) Komisja ogłasza Oferentom, które z ofert spełniają warunki określone w SWKO, a które zostały 

odrzucone,

12) Komisja wybiera najkorzystniejszą ofertę albo nie przyjmuje żadnej z ofert.

13) Komisja Konkursowa działa na posiedzeniach zamkniętych bez udziału Oferentów, z wyjątkiem 

czynności określonych w ust. 1 pkt 1), 2), 3), 4), 5), 10) i 11).

§ 7
A.  DLA OFERT  ZŁOŻONYCH PRZEZ LEKARZY W ZAKRESIE:

1. świadczenia  stacjonarnych  usług  medycznych  w  Oddziale  Niemowlęcym  (Noworodkowym) 

i Dziecięcym i koordynowania (kierowania i zarządzania)  tym Oddziałami.

2. świadczenia  stacjonarnych  usług  medycznych  w  Oddziale  Niemowlęcym  (Noworodkowym) 

i Dziecięcym (bez kierowania tym oddziałem),

oraz

B.    DLA OFERT  ZŁOŻONYCH PRZEZ LEKARZY W ZAKRESIE:  

1. świadczenia dyżurów medycznych w Oddziale Niemowlęcym (Noworodkowym) i Dziecięcym,

-  Komisja Konkursowa, powołana Zarządzeniem Prezesa Zarządu Szpitala Powiatowego w Wyrzysku 

   Sp. z o. o  z  dnia  18.06.2013 r. dokonując odrębnego wyboru oferty dla każdej ze złożonych ofert 
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  wymienionych  w  części  A oraz  wymienionych  w  części  B będzie  kierować  się  następującymi

    kryteriami ocen:

1) dodatkowe kwalifikacje -  maksymalna ilość punków możliwa do osiągnięcia -  15 pkt - 

odrębnie dla każdej ze złożonych ofert:

a) szkolenia specjalizacyjne lub kursy doskonalące - maksymalnie do 5 pkt,

b) dorobek naukowy - maksymalnie do 8 pkt,

c) szkolenia  lub  kursy  specjalistyczne  i  inne  szkolenia  podnoszące  wiedzę  -  maksymalnie 

do 2 pkt.

2) doświadczenie  zawodowe  (staż  pracy  w  zawodzie)  -  maksymalna  ilość  punktów 

do osiągnięcia - 15 pkt - odrębnie dla każdej ze złożonych ofert:

a) doświadczenie zawodowe – staż pracy w zawodzie do 5 lat - 0 pkt,

b) doświadczenie zawodowe – staż pracy w zawodzie od 5 do 10 lat - maksymalnie do 7 pkt,

c) doświadczenie zawodowe – staż pracy w zawodzie powyżej 10 lat - maksymalnie do 15 pkt.

3) Kryterium ceny:

a) wymienionych  w  części  A –  wartość  miesięczna za  udzielanie  świadczeń  zdrowotnych 

w  zakresie  będącym  przedmiotem  zamówienia  - maksymalna  ilość  punktów  możliwa 

do osiągnięcia - 70 pkt dla każdej z ofert,

b) wymienionej  w  części  B  –  stawka  godzinowa za  udzielanie  świadczeń  zdrowotnych 

w  zakresie  będącym  przedmiotem  zamówienia  -  maksymalna  ilość  punktów  możliwa 

do osiągnięcia - 70 pkt.

       -  oceniane będzie jak niżej:

         

 

1
min1
Co
CX =   x 70 pkt

gdzie:
x1 –    wartość punktowa ocenianego kryterium

cmin – najniższa cena ze złożonych ofert

co1 –  cena ocenianej oferty

Założenie:

1. Punktacja jaką Oferent może maksymalnie otrzymać przyznawana jest odrębnie 

dla  każdej  złożonej  oferty  wymienionej  w  części  A  oraz  odrębnie  dla  oferty 
wymienionej w części B, co oznacza, że każda oferta złożona zarówno w zakresie 
objętym częścią A jak i w zakresie objętym częścią B jest odrębnie oceniana.

2. W ramach kryterium „Dodatkowe kwalifikacje”, „Doświadczenie zawodowe – staż pracy 

w zawodzie”, „Stawka za udzielanie świadczeń zdrowotnych” możliwa do osiągnięcia 

ilość punktów wynosi 100,  z czego:
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1) punktacja  jaką  otrzyma  Oferent  w  ramach  kryterium  „Dodatkowe  kwalifikacje”  - 

maksymalna  ilość  punktów  możliwa  do  osiągnięcia  wynosi  15  pkt  odrębnie  dla 

każdej ze złożonych ofert, z tym, że: 

a) za  odbyte  szkolenia  specjalizacyjne lub  kursy  doskonalące Oferent  może 

otrzymać maksymalnie do 5 pkt,  

b) za dorobek naukowy maksymalnie do 8 pkt, 

c) za  szkolenia  lub  kursy  specjalistyczne  i  inne  szkolenia  podnoszące  wiedzę 

maksymalnie do 2 pkt.

2) punktacja jaką otrzyma Oferent odrębnie dla każdej ze złożonych ofert w ramach 

kryterium  „Doświadczenie  zawodowe  –  staż  pracy  w  zawodzie   w  zakresie 

świadczonych  usług  medycznych”  w  niniejszym  postępowaniu  zostanie 

uwzględniona według algorytmu wskazanego w ust. 3 - punktowany jest staż pracy 

w  zawodzie.  Maksymalna  ilość  punków  możliwa  do  osiągnięcia  wynosi  15  pkt 

odrębnie dla każdej ze złożonych ofert.

3) punktacja  jaką  otrzyma  Oferent  w  ramach  kryterium  „Stawka  za  udzielanie 

świadczeń  zdrowotnych  w  zakresie  będącym  przedmiotem  zamówienia 

w  części  dotyczącej  zostanie  uwzględniona  według  algorytmu  wskazanego 

w ust. 2 pkt 3 – odrębnie dla każdej z ofert wymienionych w części A oraz odrębnie 

dla oferty wymienionej w części B - maksymalna liczba punków wg tego kryterium, 

możliwa do osiągnięcia odrębnie dla każdej oferty wynosi 70 pkt, gdy Przyjmujący 

Zamówienie poda najniższą cenę wśród pozostałych Oferentów, biorących udział 

w konkursie w zakresie objętym daną ofertą.

3. Komisja konkursowa odrzuca oferty przekraczające maksymalną wartość zamówienia.

4. Ocena końcowa dla każdej  ze  złożonych ofert  =  liczba punktów za dodatkowe 

kwalifikacje  +   liczba  punktów  za  doświadczenie  zawodowe  +  liczba  punktów 
za stawkę za udzielanie świadczeń zdrowotnych.

§ 8
1. Z przebiegu konkursu Komisja Konkursowa sporządza protokół, który powinien zawierać:

1) szczegółowe warunki konkursu,

2) oznaczenie miejsca i czasu konkursu,

3) imiona i nazwiska członków Komisji Konkursowej oraz osób zaproszonych do udziału w pracach 

Komisji Konkursowej,

4) liczbę zgłoszonych ofert,

5) wykaz ofert odpowiadających Warunkom,

6) wykaz ofert odrzuconych ze wskazaniem przyczyny odrzucenia,

7) wyjaśnienia i oświadczenia Oferentów,

8) wskazanie ofert najkorzystniejszych dla udzielającego zamówienia lub stwierdzenie, że żadna 

z ofert nie została przyjęta (wraz z uzasadnieniem),
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9) ewentualne  stanowisko  odrębne  członka  Komisji  Konkursowej  lub  osoby  zaproszonej 

do uczestniczenia w pracach Komisji,

10) informację o odczytaniu protokołu i podpisy członków Komisji.

§ 9

1. Konkurs  zostanie  rozstrzygnięty  w  ciągu  14  dni  od  daty  otwarcia  ofert  w  siedzibie  Szpitala 

Powiatowego w Wyrzysku Sp.  z o. o. przy ul. 22 Stycznia 41; 89-300 Wyrzysk.

2. Ogłoszenie  o  rozstrzygnięciu  konkursu ofert  zostanie  umieszczone na tablicy ogłoszeń i  stronie 

internetowej  Udzielającego  Zamówienia.  Do  Oferentów,  którzy  wskazali  do  kontaktów  medium 

elektroniczne, ogłoszenie zostanie wysłane drogą elektroniczną.

3. Z chwilą ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowania konkursowego następuje jego zakończenie.

§ 10
1. W  toku  postępowania  w  sprawie  zawarcia  umowy  o  udzielanie  zamówienia  na  świadczenia 

zdrowotne, do czasu zakończenia postępowania, Oferent  może złożyć do Komisji  umotywowany 

protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty działania lub 

zaniechania stanowiącego podstawę protestu.

2. Protest  powinien być wniesiony w taki  sposób,  aby Udzielający Zamówienia  mógł  zapoznać się 

z jego treścią przed upływem terminu oznaczonego w zdaniu poprzednim.

3. Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie zamówienia 

na  świadczenia  zdrowotne  ulega  zawieszeniu,  chyba  że  z  treści  protestu  wynika,  że  jest  on 

bezzasadny.

4. Komisja  Konkursowa  rozpatruje  i  rozstrzyga  protest  w  ciągu  7  dni  od  daty  jego  złożenia. 

Nieuwzględnienie protestu wymaga uzasadnienia.

5. Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

6. Informację o wniesieniu i rozstrzygnięciu protestu Udzielający Zamówienia niezwłocznie zamieszcza 

na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej.

7. W przypadku uwzględnienia protestu Komisja powtarza zaskarżona czynność.

§ 11
1. Oferent biorący udział w postępowaniu może wnieść do Prezesa Zarządu Szpitala Powiatowego 

w Wyrzysku Sp. z  o.  o.,  w terminie  7 dni  od dnia ogłoszeniu o rozstrzygnięciu  postępowania, 

odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega 

rozpatrzeniu.

2. Odwołanie  rozpatrywane  jest  w terminie  7  dni  od daty  jego otrzymania.  Wniesienie  odwołania 

wstrzymuje zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne do czasu jego 

rozpatrzenia.

3. Po  rozpatrzeniu  odwołania  Prezes  Zarządu  wydaje  decyzję  uwzględniającą  lub  oddalającą 

odwołanie.
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4. Decyzja zamieszczana jest w terminie 2 dni od dnia jej wydania, na tablicy ogłoszeń Udzielającego 

Zamówienie oraz na stronie internetowej.

§ 12

1. Udzielający  Zamówienie  zawiera  umowę  na  udzielanie  świadczeń  zdrowotnych  z  Oferentem, 

którego  oferta  została  wybrana  przez  Komisję  Konkursową  jako  najkorzystniejsza  w  terminie 

do 14 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert.
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