
z ArlZ 4D aENIE N, l.fi zort
Dyrektora Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji

im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher
w Warszawie

z dnia tl0np"o20l7 r.

w sprawie zmiany Zarzqdzenia nr 312014 z dnia 6 lutego 2014 r.w sprawie powolania
Komisji Konkursowej do przeprowadzania konkurs6w ofert na Swiadczenia zdrowotne

Na podstawie $ 8 pkt 6 Statutu Instytutu Reumatologii w Warszawie w zw. z art.26 ustawy
zdnia 15 kwietnia 2011 roku o dzialalnoScileczniczej (tj, DzU.22016 r. poz. 1638 zp62n.
zm.) zarzqdza sig, co nastgpuje:

$1.
1. Zostale powolana Komisja Konkursowa do przeprowadzenia konkurs6w ofert na

Swiadczenia zdrowotne, zwana dalej Komisj?, w skladzie:
1) prof. nadzw. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska - Przewodniczqcy, p.o. Zastgpcy

Dyrektora ds. Klinicznych;
2) Joanna Dziedzic - Czlonek, Kierownik Dzialu Statystyki Medycznej, Analiz

i Rozliczeri;

3) Aneta Gom6lka-Siembora - Czlonek, Koordynator Dzialu Zam6wien Publicznych
i Um6w.

2. Funkcjg PrzewodniczEcego Komisji powierza sig prof. nadzw. dr hab. n. med. Brygidzie
Kwiatkowskiej.

3. Przewodnicz4cy Komisji jest upowaZniony do powolywania w jej sklad przedstawiciela

kom6rki wystgpuj4cej z wnioskiem o zlecenie Swiadczeri zdrowotnych.
4. Dyrektor Instytutu mohe wyznaczyt osobg zastgpujEc4 nieobecnego czlonka Komisji.
5. Komisja moze wylonii Przyjmujqcego zam6wienie dzialaj4c w niepelnym skladzie, jeaeli

obecnych jest przynajmniej dw6ch czlonk6w, o kt6rych mowa w ust. 1.

s2.
Regulamin Komisji stanowi zalqczniknr 1 do niniejszego zarzqdzenia.

s3.
Obslugg administracyjn4 konkursu ofert na Swiadczenia zdrowotne wykonuje Dzial Zarn6wieh
Publicznych i Um6w.

$4.
Z dniem wejScia Zarz4dzeniaw Zycie traci moc Zaruqdzenie Dyrektora Instytutu Reumatologii
nr 312014 z dnia 6 luteso 2014 r.

$s.
Zarzqdzenie wchodzi w irycie z dniempodpisania.
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Zalqcaik do Zarzqdzenia Dyrektora Narodowego

InsAtutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im.
prof. dr hub. mai, Eleonorv Reicher w Wqrtzawie

Nrtflzorz idnia 10,..O.X... zorz r.

REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ

$1.
Niniejszy regulamin okreSla tryb pracy _K-oryrisji konkursowej powolanq zarz4dzeniem Dyrektora
Instytutu Ni rll tzotT z dnia .11.0,.'O.Y...zot7 r. w sprawie oglosienia konkurs6w ofert na
udzielenie zam6wieri na udzielanie Swiadczef zdrowotnych oraz powolania komisji konkursowej,
zwanego dalej ,,zarzqdzeniem"- w celu przeprowadzenia i rczstrzygnigcia konkurs6w ofert
szczeg6lowo okreSlony ch w zaruqdzeniu.

$.
Komisja konkursowa dziala na podstawie:
1) ustawy zdnia 15 kwietnia 20ll r. o dzialalnoficileczniczej (t.j, DzU. z2016t,poz.1638 zp62n.

zm.);
2) ustawy z dnia27 sierpnia2}}4 r. o Swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanychze Srodk6w

publicznych (tj. Dz.U.22016 r. poz. 1793, zp62n. zm.);
3) Zarzqdzenia.

$3.
1. W sktad Komisji konkursowej wchodzq pracownicy Udzielaj4cego Zamowienia, w tym

W znaczony spo 516 d nich przewodniczEcy Komisj i konkursowej .

2. CzNonkiem Komisji konkursowej nie mog4 by6 osoby, kt6re:
1) s4 oferentem ubiegaj4cym sig o zawarcie umowy;
2) pozostajq z ofercntem, o kt6qm mowa w pkt I, w zwi4zku malzefrskim albo w stosunku

pokrewieristwa lub powinowactwa w linii prostej lub w linii bocznej do drugiego stopnia;

f,) s4zwi4zane,ztytulu przysposobienia, opieki lub kurateli,zoferentem, o kt6rym mowa w pkt
l, jego przedstawicielem lub pelnomocnikiem albo czlonkiem organ6w os6b prawnych
bior4cych udzial w postgpowaniu;

4) pozostaj 4z ofererfiem, o kt6rym mowa w pkt 1, w takim stosunku prawnym lub faktycznym,
2e moze tabudzil uzasadnione w4tpliwoSci co do ich bezstronnoSci, lub w takim stosunku
pozostaje ich malzonek lub osoba, zkt6rqpozostajq we wsp6lnym pozyciu;

3. Czlonkiem Komisji konkursowej nie moze by6 osoba, kt6rej malzonek, krewny lub powinowaty
do drugiego stopnia lub osoba zwiqzanaztytrilu przysposobienia, opieki lub kurateli pozostaje

wobec oferenta w stosunku nadrzgdnoSci sluZbowej.
4. Czlonkowie Komisji konkursowej po otwarciu ofert skladaj4 oSwiadczenia,2e nie zachodzq

wobec nich przeslanki okreSlone w ust. 2.

S.Wylqczenia czlonka Komisji konkursowej i powolania nowego cz-Nonka Komisji konkursowej
wprzypadku zaistnienia okolicznoSci, o kt6rych mowa w ust. 2 i3, dokonuje Udzielajqcy
zam6wieniazurzgdu lub na wniosek cz\onka Komisji konkursowej albo oferenta ubiegaj4cego
sig o zawarcie umowy.

$4.
1. Komisja konkursowa pracuje na posiedzeniach zamknigtych bez udzialu oferent6w, za

wyj4tkiem czynnoSci wymienionych w $ 5 pkt 1, 2 i 5.
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2.W toku prac Komisja Konkursowa uwzglgdnia szczeg6lowe warunki konkursuofert
wprowadzone zarzqdzeniem w zwi4zku zniniejszym konkursem ofert.

$s.
Z chwil4 rozpoczgcia prac zwi4zarrych z przeprowadzeniem konkursu ofert na okreslony zakres
Swiadczeri zdrowotnych, objgtych zam6wieniem, Komisja konkursowa dokonuje kolejno
nastgpuj4cych czynnoSci :

1) stwierdza prawidlowoS6 ogloszenia konkurs6w ofert orazliczbg otrzymanych ofert nakaZdy
ogloszony zakres Swiadczeri zdrowotnych;

2) otwiera koperty z ofertami i ustala, czy spelniajQ one wymagane warunki formalne;
3) czlonkowie Komisji konkursowej skladaj4 pisemne oSwiadczenia o niepodleganiu wylqczeniu z

udzialu w konkursie ofert, wedlug wzoru stanowi4cego zalqcznlk do regulaminu;
4) odrzuca oferty nieodpowiadajqce wymaganym warunkom formalnym lub zgtoszone po

Wznaczorrym terminie;
5) oglasza oferentom ustalenia wynikaj4ce z czywtoici wymienionych w pkt.2 i 4;
6) przyjmuje do protokolu wyjaSnienia i oSwiadczeniazgloszone przez oferent6w;
7) wybiera najkorzystniejsz4lub najkorzystniejsze oferty albo nie wybiera Zadnej z ofert.

$6.
Dokonuj4c wyboru najkorzystniejszej oferty w poszczeg6lnych zakresach Swiadczeri zdrowotnych
Komisja konkursowa kieruje sig kryteriami zawartymi w ,,Szczeg6lowych warunkach konkursu
ofert oraz materialach informacyjnych o przedmiotach konkurs6w ofert na udzielenie zam6wieri na
udzielanie Swiadczenia zdrowotne ".

$7.
Z przebiegu konkursu ofert Komisja Konkursowa sporz4dza protokol, ktory powinien zawien6:

1) oznaczenie konkursu ofert poprzez wskazanie przedmiotu zam6wienia oraz okreslenie
. miejsca i czasu konkursu;

2) imiona i nazwiska czlonk6w Komisji Konkursowej;
3) liczbg zgLoszonych ofert;
4) wskazanie ofert odpowiadaj4cych warunkom udzialu w danym konkursie ofert;
5) wskazaniqofert nieodpowiadaj4cych warunkom udzialu w danym konkursie ofert lub

zglo szony ch po termin ie vn az z uzasadnieniem ;

6) wyjaSnienia i oSwiadczenia oferent6w bior4cychudzial. w danym konkursie ofert;
7) wskazanie najkorzystniejszej dlaUdzielajqcego zam6wienia oferty albo stwierdzenie,2e

ladna z ofert nie zostala przyjgtawraz z uzasadnieniem;
8) ewentualne odrgbne stanowiska czlonka Komisji konkursowej;
9) wzmiankg o odczytaniu protokolu;
10) podpisy czlonk6w danej Komisji konkursowej.

$8.
W toku konkursu ofert, do czasu jego zakonczenia, oferent moae zloZy(, do komisji
umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonaniazaskarZonej czynnoSci.
Protest uwahasig zawniesiony z chwil4, gdy dotart on do Komisji Konkursowej w taki spos6b,
2e mogla sig zapoznat z jej treSci4.

l.

2.
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a

4.

5.

6.

Do czasu rozpatrzenia protestu konkurs ofert ulega zawieszeniu, chyba Ze z treilci protestu
wynika, ze jest on oczywiSciebezzasadny.
Komisja konkursowa rozpatruj e i rczstrzyga protest w ci4gu 7 dni od dnia jego otrzymania
i udziela pisemnej odpowiedzi skladaj4cemu protest. Nieuwzglgdnienie protestu wymaga
uzasadnienia.
Protest zlozony po terminie nie podlega rczpatrzeniu.
Informacjg o wniesieniu protestu i jego rozstrzygnigciu niezwlocznie zarrieszczasig na tablicy
o glo szeri or az na stronie intemetowej Udzielaj 4ce go zam6wienia.
w przypadku uwzglgdnienia protestu komisja powtarza zaskarzonq czynnosi.

Informacje uzyskane przez czlonk6w Komisji konkursowej w toku postgpowania konkursowego
stanowi4 tajemnicg sluzbow4.

7.

/
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Zalqcsik nr I
do Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej

OSwiadczenie czlonka Komisj i konkursowej

Imiona
Nazwisko

OSwiadczam,2enie podlegam wyl4czeniu zudzialu w Komisji konkursowej, gdyL:
l) nie jestem oferentem ubiegaj4cym sig o zawarcie umowy;
2) nie pozostajg z oferentem, o kt6rym mowa w pkt 1, w zrvi4zku malZeriskim albo w stosunku

pokrewieristwa lub powinowactwa w linii prostej lub w linii boczrej do drugiego stopnia;
3) nie jestem zwi1zany(a),zguluprzysposobienia, opieki lub kurateli, z oferentem, o kt6rym mowaw

pkt 1, jego przedstawicielem lub pelnomocnikiem albo czlonkiem organ6w os6b prawnych
bior4cych udzial w postgpowaniu;

4) nie pozostajg z oferentem, o kt6rym mowa w pkt 1, w takim stosunku prawnym lub faktycznym,2e
moZe to budzi6 uzasadnione w4tpliwoSci co do ich bezstronnoSci, lub w takim stosunku pozostaje

ich malzonek lub osoba, zkt6r4 pozostaj4 we wsp6lnym poZyciu;
5) m6j malZonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia ani osoba 'nvi4zana ze mn4 z tytutu

przysposobienia, opieki lub kurateli nie pozostaje wobec oferenta w stosunku nadrzgdnoSci

sluZbowej.

Data podpis


