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                                                                                               ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWKO 
REGULAMIN PRZEPROWADZANIA KONKURSU OFERT  

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 
 

§ 1. 

1. Regulamin określa tryb i zasady przeprowadzania konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych 
przez Namysłowskie Centrum Zdrowia Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Namysłowie. 

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

1) Udzielającym zamówienia, należy przez to rozumieć Namysłowskie Centrum Zdrowia Spółkę z 
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Namysłowie; 

2) Prezesie, należy przez to rozumieć Prezesa Zarządu Namysłowskiego Centrum Zdrowia Spółki z 
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Namysłowie; 

3) konkursie ofert, należy przez to rozumieć udzielanie przez Namysłowskie Centrum Zdrowia Spółkę z 
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Namysłowie zamówienia na udzielanie w określonym zakresie 
świadczeń zdrowotnych, o którym mowa w przepisach art. 26 i n. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o 
działalności leczniczej. 

3. Do konkursu ofert, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro 
liczonej według średniego kursu złotego w stosunku do euro, ustalonego zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 2 ustawy z 
dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych, stosuje się wyłącznie postanowienie § 9. 
 

§ 2. 

1. Przeprowadzenie konkursu ofert zarządza Prezes Zarządu. 

2. Prezes ogłasza konkurs ofert zapraszając zainteresowane podmioty do składania ofert. 

3. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się przynajmniej na: 

1) tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia; 

2) stronie internetowej Udzielającego zamówienia. 

4. Integralnymi elementami ogłoszenia o konkursie są: niniejszy Regulamin, szczegółowe warunki konkursu 
ofert wraz z załącznikami, w szczególności w postaci formularza oferty oraz ogólne warunki umów i akt 
umowy. 
 

§ 3. 

1. Przyjmujący zamówienie składają oferty w formie pisemnej, na formularzach udostępnionych przez 
Udzielającego zamówienia, w zamkniętej kopercie, w miejscu i czasie określonych w ogłoszeniu o konkursie 
ofert. 

2. O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Udzielającego zamówienia. 

3. Udzielający zamówienia może dopuścić możliwość złożenia oferty częściowej, jeżeli przedmiot konkursu 
ofert jest podzielny. 
 

§ 4. 

1. Konkurs ofert przeprowadza komisja konkursowa, w skład której wchodzą:  

1) Lekarz Naczelny  

2) Naczelna Pielęgniarka 

3) Koordynator do spraw Zamówień Publicznych 
4) Specjalista do spraw kadr 

5) Pracownik Działu Zamówień publicznych 

2. Komisja konkursowa może korzystać z pomocy doradców będących ekspertami w dziedzinach objętych 
przedmiotem konkursu ofert. 

3. Komisja konkursowa obraduje na posiedzeniach. 

4. Pracami komisji konkursowej kieruje Przewodniczący komisji konkursowej, którym jest Lekarz Naczelny 
lub Naczelna Pielęgniarka. 
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5. Przewodniczący komisji konkursowej zwołuje posiedzenia, wyznacza ich miejsce oraz terminy. 

6. W razie nieobecności członka komisji konkursowej, w tym Przewodniczącego komisji konkursowej, ich 
kompetencje wykonuje osoba wyznaczona przez Prezesa. 

7. Do odbycia posiedzenia przez komisję konkursową konieczna jest obecność co najmniej połowy składu 
komisji, w tym Przewodniczącego komisji konkursowej.  

8. Rozstrzygnięcia komisji konkursowej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby 
głosów decyduje głos Przewodniczącego komisji konkursowej, a w przypadku jego nieobecności osoby 
wyznaczonej przez Prezesa w trybie postanowienia ust. 6. 
 

§ 5. 

Członkowie komisji konkursowej wykonując swoje zadania są zobowiązani do zachowania bezstronności, a 
także poufności danych i informacji zawartych w ofertach. Przepis ten stosuje się odpowiednio do osób, o 
których mowa w postanowieniu § 4 ust. 2. 

§ 6. 

1. Konkurs ofert przeprowadzany jest przez Komisję konkursową w dwóch etapach: 

1) pierwszy etap polega na weryfikacji i kwalifikacji złożonych ofert; 

2) drugi etap polega na rozstrzygnięciu konkursu ofert. 

2. Komisja konkursowa odrzuca ofertę w przypadkach przewidzianych przepisami powszechnie 
obowiązującego prawa, a w szczególności, gdy: 

1) oferta została złożona po terminie; 

2) oferta zawiera nieprawdziwe informacje; 

3) jeżeli Przyjmujący zamówienie nie określił przedmiotu oferty lub nie podał proponowanej liczby lub ceny 
świadczeń zdrowotnych; 

4) jeżeli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

5) jeżeli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów; 

6) jeżeli Przyjmujący zamówienia złożył ofertę alternatywną; 

7) jeżeli Przyjmujący zamówienie lub oferta nie spełniają wymaganych warunków określonych w przepisach 
prawa oraz warunków określonych przez Prezesa; 

8) oferta została złożona przez Przyjmującego zamówienie, z którym w okresie 5 lat poprzedzających 
ogłoszenie konkursu ofert Udzielający zamówienia rozwiązał umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych lub 
w rodzaju odpowiadającym przedmiotowi ogłoszenia z przyczyn leżących po stronie Przyjmującego 
zamówienie. 

3. W przypadku gdy braki, o których mowa w ust. 2, dotyczą tylko części oferty, ofertę można odrzucić w 
części dotkniętej brakiem. 

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

5. Komisja konkursowa dokonuje rozstrzygnięcia konkursu ofert w ciągu 14 dni liczonych od dnia, w którym 
upłynął termin składania ofert.  

6. Komisja konkursowa unieważnia konkurs ofert, gdy: 

1) nie wpłynęła żadna oferta; 

2) wpłynęła jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, z zastrzeżeniem ust. 7; 

3) odrzucono wszystkie oferty; 

4) kwota najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Udzielający zamówienia przeznaczył na 
finansowanie świadczeń zdrowotnych w danym konkursie ofert; 

5) nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie konkursu ofert lub zawarcie umowy nie 
leży w interesie Udzielającego zamówienia, czego nie można było wcześniej przewidzieć. 

7. Jeżeli w toku konkursu ofert wpłynęła tylko jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, komisja konkursowa 
może przyjąć tę ofertę, gdy z okoliczności wynika, że na ogłoszony ponownie na tych samych warunkach 
konkurs ofert nie wpłynie więcej ofert. 
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§ 7. 

1. O zakończeniu konkursu ofert i rozstrzygnięciu komisja konkursowa niezwłocznie zawiadamia na piśmie 
Prezesa oraz wszystkich Przyjmujących zamówienie, a także ogłasza o tym fakcie w sposób, o którym mowa 
w postanowieniu § 2 ust. 3. 

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera nazwę (firmę) albo imię i nazwisko oraz siedzibę albo miejsce 
zamieszkania i adres Przyjmującego zamówienie, który został wybrany. 

3. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, Prezes przekazuje Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot 
Europejskich, jeżeli wartość przedmiotu umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych przekracza wyrażoną w 
złotych równowartość kwoty 130.000,00 Euro według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank 
Polski w dniu rozstrzygnięcia postępowania. 

 
§ 8. 

1. Przyjmującym zamówienie, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez 
Udzielającego zamówienia zasad przeprowadzania postępowania konkursowego przysługują środki 
odwoławcze: protest i odwołanie. 

2. Środki odwoławcze nie przysługują na: 

1) wybór trybu postępowania; 

2) niedokonanie wyboru świadczeniodawcy; 

3) unieważnienie postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. 

3. W toku postępowania konkursowego, do czasu zakończenia postępowania, Przyjmujący zamówienie może 
złożyć do komisji konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania 
zaskarżonej czynności. 

4. Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie konkursowe ulega zawieszeniu, chyba że z treści protestu 
wynika, że jest on oczywiście bezzasadny. 

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

6. Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu. 

7. Informację o wniesieniu protestu i jego rozstrzygnięciu niezwłocznie ogłasza się w trybie, o którym mowa 
w § 2 ust. 3. 

8. W przypadku uwzględnienia protestu komisja powtarza zaskarżoną czynność. 

9. Przyjmujący zamówienie biorący udział w postępowaniu konkursowym może wnieść do Prezesa, w 
terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia 
postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu. 

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

§ 9. 

1. W przypadku konkursu ofert, o którym mowa w § 1 ust. 2, na polecenie Prezesa, Kierownik Działu 
Zamówień Publicznych przeprowadza rozeznanie rynku mające na celu wyłonienie Przyjmującego 
zamówienie spełniającego możliwie w najszerszym stopniu wymagania Udzielającego zamówienia, a w 
szczególności analizuje ceny, jakie oferują Przyjmujący zamówienie za wykonanie świadczenia zdrowotnego. 

2. Zapytania należy kierować do co najmniej dwóch Przyjmujących zamówienie, chyba że wykonanie 
świadczenia zdrowotnego oferuje mniejsza liczba wykonawców. 

 
§ 10. 

Udzielający zamówienia zawiera umowę o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z Przyjmującym 
zamówienie, który złożył najkorzystniejszą ofertę, w terminie nie dłuższym niż 21 dni liczonych od dnia 
rozstrzygnięcia. 
 


