
REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ 
 

§ 1 
Komisja konkursowa 

 
1. Niniejszy „Regulamin” określa zasady pracy Komisji Konkursowej powołanej w celu 

przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w SPSK-2 PUM w 
Szczecinie zgodnie z art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 
2018r., poz. 160 ze zm.).  
Przedmiotem konkursu jest udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne  z  zakresu   
podejmowania czynności z zakresu statystyki medycznej; nadzorowania dokumentacji medycznej 
pacjentów Ośrodka Dializ, pacjentów Poradni Transplantacyjnej oraz Poradni Nefrologii; 
prowadzenia statystyki medycznej, nadzoru nad prowadzoną dokumentacją, jej obiegiem i 
archiwizowaniem; obsługi sekretariatu; nadzoru nad obiegiem wszelkiej korespondencji i 
dokumentów; obsługi poczty elektronicznej; prowadzenia terminarza spotkań lekarza kierującego 
Klinik ą; sporządzanie list obecności, harmonogramów dyżurów i planów urlopów pracowników; 
udzielania porad dietetycznych oraz konstruowania diet pacjentom Ośrodka Dializ; zastępstwa w 
czynnościach dietetyka szpitalnego. 

2. Komisja konkursowa obraduje w składzie od 3 do 5 osób, zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora  
Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie. Pracami Komisji kieruje 
Przewodniczący Komisji. 

3. Dla podjęcia skutecznej decyzji wymagana jest obecność co najmniej 3 osobowego  składu  Komisji, 
w tym Przewodniczącego. 

4. Członkowie Komisji są zobowiązani do zachowania w tajemnicy przebiegu prac Komisji, a w 
szczególności informacji związanych z przebiegiem badania, oceną i porównywaniem treści 
złożonych ofert. 

§ 2 
Składanie ofert. Wybór oferty. 

 
1. Oferenci sporządzą ofertę zgodnie z warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń 

zdrowotnych dostępnymi w Dziale Organizacyjno-Prawnym SPSK Nr 2 PUM w Szczecinie. 
2.  Termin składania ofert upływa 17 grudnia 2018r. do godz. 1430 . 

3. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentom bez otwarcia. 

 4. Komisja Konkursowa obraduje w dniu: 18 grudnia 2018r.  

Komisja zawiadomi oferentów o wynikach postępowania niezwłocznie na piśmie lub telefonicznie. 

5. Oferenci, którzy złożyli najkorzystniejszą ofertę zostaną pisemnie lub telefonicznie poinformowani 
o terminie i miejscu zawarcia umowy. 

6. Podpisanie umów nastąpi w terminie do dnia 31.12.2018r.  

7. Z chwilą ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowania następuje jego zakończenie i Komisja ulega 
rozwiązaniu. 

§ 3 
Odrzucenie oferty 

 
1. Komisja odrzuci ofertę: 

1) złożoną po terminie, 
2) zawierającą nieprawdziwe informacje, 
3) jeżeli przyjmujący zamówienie nie określił przedmiotu oferty lub nie podał proponowanej ceny 

świadczeń opieki zdrowotnej, 
4) jeżeli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, 
5) jeżeli oferent złożył ofertę alternatywną. 

2. W przypadku gdy oferent nie przedstawił wszystkich wymaganych dokumentów lub gdy oferta 
zawiera braki formalne, komisja wzywa oferenta do usunięcia tych braków w wyznaczonym 
terminie pod rygorem odrzucenia oferty. 
 

§ 4 



Unieważnienie postępowania 
 

Komisja wnosi do Dyrektora SPSK-2 PUM w Szczecinie o unieważnienie postępowania w przypadku, 
gdy: 

1) nie wpłynęła żadna oferta, 
2) odrzucono wszystkie oferty, 
3) nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub zawarcie 

umowy nie leży w interesie ubezpieczonych, czego nie można było wcześniej przewidzieć.  
 

  § 5 
Środki odwoławcze przysługujące oferentom 

 
1. W toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, do 

czasu zakończenia postępowania, oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowany 
protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności.  

2. Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej ulega zawieszeniu, chyba że z treści protestu wynika, że jest on oczywiście 
bezzasadny. 

3. Komisja rozpatruje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania i udziela pisemnej 
odpowiedzi składającemu protest. Nieuwzględnienie protestu wymaga uzasadnienia.  

4. Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu. 
5. W przypadku uwzględnienia protestu komisja powtarza zaskarżoną czynność.  
6. Oferent biorący udział w postępowaniu może wnieść do Udzielającego zamówienia w terminie 7 dni 

od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia 
postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.  

7. Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie odwołania 
wstrzymuje zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej do czasu jego rozpatrzenia.  

8. Do czasu rozpatrzenia skargi postępowanie konkursowe zostaje zawieszone. 
 

§ 6 
Postanowienia końcowe 

W zakresie nieunormowanym postanowieniami niniejszego „Regulaminu” zastosowanie znajdują 
odpowiednie przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy 
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

 
§ 7 

Regulamin obowiązuje od dnia zatwierdzenia przez Dyrektora Samodzielnego Publicznego Szpitala 
Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie. 

 
ZATWIERDZAM  niniejszy „Regulamin”.  
 
Szczecin, dnia 03.12.2018r…………………….. 


