Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora SPWZOZ w Stargardzie
nr ……../2022 z dnia ………….2022 r.

Postępowanie konkursowe nr 21/2022
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT OGŁOSZONEGO
przez Dyrekcję Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie
Zakres świadczeń:
Udzielanie świadczeń zdrowotnych. w ramach leczenia szpitalnego w zakresie chorób wewnętrznych
w Samodzielnym Publicznym Wielospecjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Stargardzie, ze szczególnym
uwzględnieniem Oddziału Chorób Wewnętrznych w godzinach dyżuru medycznego.
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejsze szczegółowe warunki konkursu ofert na zawieranie umów na wykonywanie świadczeń zdrowotnych
w ww. zakresie zwane dalej „Szczegółowymi warunkami konkursu ofert” lub SWKO określają:
a) przedmiot konkursu ofert,
b) warunki wymagane od oferentów, w tym związane ze sposobem przygotowania oferty i trybem jej
składania,
c) kryteria oceny ofert,
d) tryb zgłaszania i rozpatrywania środków odwoławczych związanych z czynnościami podejmowanymi
w toku postępowania konkursowego.
2. W celu prawidłowego przygotowania i złożenia swojej oferty, oferent winien zapoznać się ze wszystkimi
informacjami zawartymi w „Szczegółowych warunkach konkursu ofert”.
3. Konkurs ofert prowadzony jest na zasadach przewidzianych przez przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (Dz.U.2022, poz. 633), ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2021.1285 t.j.) oraz Zarządzenia Dyrektora
SPWZOZ w Stargardzie nr …../2022 z dnia ……..2022 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert na
wykonywanie świadczeń zdrowotnych w ww. zakresie i dotyczy podmiotów wymienionych
w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych „Szczegółowych warunkach konkursu ofert” zastosowanie mają
przepisy i postanowienia wskazane w pkt 3.
ROZDZIAŁ II
DEFINICJE
Ilekroć w „Szczegółowych warunkach konkursu ofert” oraz w załącznikach do tego dokumentu jest mowa o:
1. Oferencie/Przyjmującym zamówienie – to rozumie się przez to podmiot w rozumieniu przepisu art. 26 ust. 1
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
2. Zamawiającym/Udzielającym zamówienia – to rozumie się przez to SPWZOZ w Stargardzie;

3. Przedmiocie konkursu ofert – to rozumie się przez to przedmiot zamówienia określony w Rozdziale III
niniejszych SWKO;
4. Formularzu ofertowym – rozumie się przez to druk „OFERTA” przygotowany przez Udzielającego
zamówienia, a wypełniony przez oferenta, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszych warunków;
5. Świadczeniach zdrowotnych – rozumie się przez to świadczenia, o których mowa w przepisie art. 5 pkt 40
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
obejmujące specjalistyczne świadczenia zdrowotne w zakresie będącym przedmiotem niniejszego postępowania
konkursowego, na mocy zawartej pomiędzy SPWZOZ w Stargardzie a ZOW NFZ w Szczecinie umowy o
udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - w szczególności dla osób będących świadczeniobiorcami w rozumieniu
przytoczonej wyżej ustawy;
6. Umowie – rozumie się przez to wzór umowy opracowany przez Udzielającego zamówienia, stanowiący
załącznik nr 2, do niniejszych warunków.
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ROZDZIAŁ III
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych. w ramach leczenia szpitalnego w zakresie chorób
wewnętrznych w Samodzielnym Publicznym Wielospecjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Stargardzie,
ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Chorób Wewnętrznych w godzinach dyżuru medycznego.
ROZDZIAŁ IV
PODSTAWOWE ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT
1.Ofertę składa oferent dysponujący uprawnieniami do wykonywania świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem
zamówienia w ramach postępowania konkursowego lub zatrudniający personel medyczny posiadający takie
uprawnienia. Oferent lub personel oferenta, o których mowa w zdaniu poprzednim musi posiadać odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia określone w obowiązujących przepisach prawa, mających zastosowanie przy udzielaniu
świadczeń zdrowotnych a w szczególności w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia z dnia 22 listopada 2013 roku
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U.2021.290 t.j.).
2. Szacunkowa liczba godzin udzielania świadczeń zdrowotnych objęta przedmiotem zamówienia wynosi 40 godzin
tygodniowo.
3. Przeciętna liczba godzin udzielania świadczeń zdrowotnych przez oferenta nie powinna być mniejsza niż 24
godziny miesięcznie.
4.W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego zostaną wybrane najkorzystniejsze oferty, w liczbie
zapewniającej wyczerpanie liczby godzin przeznaczonych na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, a wskazanej w
pkt 2, zawierające propozycje cenowe znajdujące pokrycie w wielkości środków przeznaczonych na finansowanie
przedmiotu zamówienia, przy czym maksymalna liczba umów, jaka zostanie zawarta w wyniku przeprowadzonego
postępowania konkursowego będzie wynosić 7.
5.Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty Udzielający zamówienia stosuje zasady określone w niniejszych
„Szczegółowych warunkach konkursu ofert”.
6.Szczegółowe warunki wykonywania świadczeń określają odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności przepisy
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz postanowienia umów zawartych przez Samodzielny
Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie, z którymi oferent może zapoznać się w
siedzibie Udzielającego zamówienia.
7.W niniejszym postępowaniu konkursowym niedopuszczalne jest składanie ofert alternatywnych.
8.Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, do przesunięcia terminu składania ofert
oraz do unieważnienia postępowania konkursowego, bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania
konkursowego w całości lub w części postępowania.
9.O rozstrzygnięciu konkursu ofert SPWZOZ ogłosi na stronie internetowej www.zozstargard.pl oraz na tablicy
ogłoszeń SPWZOZ w Stargardzie, w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia postępowania.
ROZDZIAŁ V
PRZYGOTOWANIE OFERTY
1. Oferent składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w „Szczegółowych warunkach konkursu ofert”,
na formularzu udostępnionym przez Udzielającego zamówienia, a stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszych
szczegółowych warunków konkursu.
2. Udzielający zamówienia nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3. Oferta powinna zawierać wszelkie dokumenty i załączniki wymagane w „Szczegółowych warunkach konkursu
ofert” oraz wymienione w formularzu oferty.
4. Oferta winna być sporządzona w sposób przejrzysty i czytelny.
5. Ofertę oraz wszystkie załączniki należy sporządzić w języku polskim pod rygorem odrzucenia oferty,
z wyłączeniem pojęć medycznych.
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6. Każda strona oferty powinna być ponumerowana i zaparafowana przez oferenta lub osobę, o której mowa w pkt
8.
7. Ofertę podpisuje oferent, tj. osoba/osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu składającego ofertę. Jeśli
w imieniu oferenta nie występuje osoba/osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu na podstawie
odpowiedniego wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego
Rejestru Sądowego tylko osoba/osoby przez nich upoważnione, to do oferty należy dołączyć oryginał
udzielonego pełnomocnictwa lub kopię pełnomocnictwa poświadczoną notarialnie.
8. Strony oferty oraz miejsca, w których naniesione zostały poprawki, podpisuje oferent lub osoba, o której mowa
w pkt 7. Poprawki mogą być dokonane jedynie poprzez przekreślenie błędnego zapisu i umieszczenie obok niego
czytelnego zapisu poprawnego.
9. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę, jeżeli w formie pisemnej powiadomi
Zamawiającego o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu
składania ofert.
10. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty oznacza się jak ofertę z dopiskiem „Zmiana oferty”
lub „Wycofanie oferty”.
11. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy umieścić w zaklejonej kopercie opatrzonej pieczęcią oferenta
i odpowiednim napisem: „Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chorób
Wewnętrznych”.„Nie otwierać do dnia 05.08.2022 roku do godz. 09.30” należy złożyć do dnia 05.08.2022 r.
do godz. 09.00 w Kancelarii (budynek Administracji) SPWZOZ w Stargardzie lub przesłać do siedziby
Udzielającego zamówienia.
12. Udzielający zamówienia zastrzega, iż nie jest możliwe łączenie świadczenia usług w ramach umowy
o udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne zawartej w wyniku niniejszego konkursu z zatrudnieniem
na podstawie stosunku pracy zawartym z Udzielającym zamówienia.
13. Oferta złożona przez oferenta, z którym SPWZOZ w Stargardzie rozwiązał umowę na udzielanie świadczeń
zdrowotnych w zakresie objętym przedmiotem niniejszego postępowania w trybie natychmiastowym z przyczyn
leżących po stronie oferenta – podlega odrzuceniu.
ROZDZIAŁ VI
INFORMACJA O DOKUMENTACH ZAŁĄCZANYCH PRZEZ OFERENTA
1. W celu uznania, że oferta spełnia wymagane warunki, oferent zobowiązany jest składając ofertę: załączyć
wypełniony i podpisany druk formularza ofertowego wraz z właściwymi dokumentami wskazanymi w formularzu
ofertowym jako załączniki do formularza.
2. Oferent jest zobowiązany do przedstawienia wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą
w formie, w ramach której składa ofertę – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej.
3. Dokumenty, o których mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału, poza formularzem ofertowym, który należy złożyć w
formie oryginału, oferent przedkłada w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez siebie za zgodność
z oryginałem, z zastrzeżeniem pkt 7 Rozdziału V SWKO.
4. W celu sprawdzenia autentyczności przedłożonych dokumentów Udzielający zamówienia może zażądać
od oferenta przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy kserokopia
dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

ROZDZIAŁ VII
OKRES ZWIĄZANIA Z UMOWĄ
Umowy na świadczenia zostaną zawarte na czas określony, tj. od dnia 06.08.2022 r. do dnia 30.09.2024 r.
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ROZDZIAŁ VIII
MIEJSCE I TERMIN POBIERANIA MATERIAŁÓW OFERTOWYCH

Szczegółowe warunki konkursu, materiały informacyjne o przedmiocie konkursu oraz „formularz oferty”
zostały udostępnione wyłącznie na stronie internetowej udzielającego zamówienia pod adresem
www.zozstargard.pl lub mogą zostać przekazane za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany
adres e-mail. Zgłoszeń w sprawie o udostępnienie ww. dokumentów można dokonywać:
a. telefonicznie pod nr tel. 91-5789-220,
b. na adres e-mail: i.kostkiewicz@zozstargard.pl,
ROZDZIAŁ IX
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę w zapieczętowanej kopercie należy złożyć w Kancelarii (budynek Administracji) SPWZOZ
w Stargardzie lub przesłać do siedziby Udzielającego zamówienia w terminie do 05.08.2022 r. do godz. 09.00. Wybór
drogi pocztowej dla przesłania oferty następuje na ryzyko oferenta.
ROZDZIAŁ X
TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ
Oferent związany jest ofertą 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
ROZDZIAŁ XI
KOMISJA KONKURSOWA
1. Konkurs przeprowadza komisja konkursowa powołana przez Dyrektora SPWZOZ w Stargardzie.
2. Szczegółowe zasady pracy komisji konkursowej i tryb postępowania określa „Regulamin pracy komisji
konkursowej”, obowiązujący na podstawie zarządzenia wskazanego w pkt 3 „Postanowień ogólnych”.
3. Członkiem komisji nie może być osoba podlegająca wyłączeniu z udziału w komisji w przypadkach wskazanych
w „Regulaminie pracy komisji konkursowej”.
4. W razie konieczności wyłączenia członka komisji konkursowej z przyczyn, o których mowa w pkt 3, nowego
członka powołuje Udzielający zamówienia.
5. Udzielający zamówienia nie powołuje nowego członka komisji konkursowej w przypadku określonym w pkt 3,
o ile komisja konkursowa liczyć będzie, pomimo wyłączenia jej członka, co najmniej 3 osoby.
6. Udzielający zamówienia wskazuje nowego przewodniczącego, jeśli wyłączenie członka komisji dotyczy osoby
pełniącej tę funkcję.
7. W przypadku stwierdzenia przez Komisję konkursową braków formalnych w złożonej ofercie, Komisja
konkursowa wzywa oferenta pod rygorem odrzucenia oferty do ich uzupełnienia drogą elektroniczną pod
wskazany przez oferenta w ofercie adres poczty elektronicznej e – mail, wskazując stwierdzone w ofercie braki
oraz ostateczny termin ich usunięcia.
8. W przypadku odrzucenia oferty z przyczyn formalnych Komisja konkursowa zamieszcza informację
o odrzuceniu oferty na stronie SPWZOZ pod adresem www.zozstargard.pl, podając nazwę oferenta
składającego odrzuconą ofertę oraz przyczynę odrzucenia oferty.
9. Komisja konkursowa może przeprowadzić negocjacje z oferentem w zakresie ceny oferowanej za realizację
świadczeń będących przedmiotem postępowania oraz warunków umowy.
10. O terminie negocjacji oferent zostanie powiadomiony telefonicznie.
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ROZDZIAŁ XII
MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT ORAZ PRZEBIEG KONKURSU
1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienia w Administracji SPWZOZ w Stargardzie dnia
05.08.2022 r. o godz. 09.30, w trakcie którego to otwarcia Udzielający zamówienia ogłosi, które z ofert spełniają
warunki konkursu, a które zostają odrzucone.
2. Konkurs składa się z części jawnej i niejawnej.
3. W wyniku przeprowadzonego postępowania komisja konkursowa:
1) odrzuca ofertę:
a) złożoną przez oferenta po terminie;
b) zawierającą nieprawdziwe informacje;
c) jeżeli oferent nie określił przedmiotu oferty lub nie podał proponowanej liczby lub ceny świadczeń
będących przedmiotem konkursu,
d) jeżeli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
e) jeżeli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
f) jeżeli oferent złożył ofertę alternatywną,
g) jeżeli oferent lub oferta nie spełniają wymaganych warunków określonych w przepisach prawa
oraz warunków określonych przez Udzielającego zamówienie w niniejszym postępowaniu
konkursowym,
h) złożoną przez oferenta, z którym została rozwiązana przez Udzielającego zamówienia umowa
o udzielanie świadczeń zdrowotnych w trybie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie
oferenta.
2) w przypadku gdy braki, o których mowa w pkt. 1, dotyczą tylko części oferty, może odrzucić ofertę w części
dotkniętej brakiem;
3) dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty.
4. Udzielający zamówienia unieważnia postępowanie konkursowe w przypadku, gdy:
a) nie wpłynęła żadna oferta,
b) odrzucono wszystkie oferty;
c) nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub zawarcie umowy
nie leży w interesie Udzielającego zamówienia, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
d) wpłynęła jedna oferta niepodlegająca odrzucenia, z zastrzeżeniem pkt 5,
e) kwota najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Udzielający zamówienia przeznaczył
na finansowanie świadczeń zdrowotnych.
5. Jeżeli w toku konkursu ofert wpłynęła tylko jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, komisja może przyjąć
tę ofertę, gdy z okoliczności wynika, że na ogłoszony ponownie na tych samych warunkach konkurs ofert nie
wpłynie więcej ofert.
6. Oferta będzie oceniana pod względem formalnym, tj. spełnienia wszystkich warunków wskazanych w niniejszych
Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert oraz pod względem merytorycznym, tj. wyboru najkorzystniejszej
oferty. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany zgodnie z kryterium określonym w Rozdziale XIII.
ROZDZIAŁ XIII
KRYTERIA OCENY OFERT
Komisja konkursowa dokonuje oceny ofert odrębnie dla każdego z zakresów
KRYTERIA OCENY
1. Kwalifikacje oferenta – 20%
2. Dostępność -20%
3. Cena – 60%
Maksymalna liczba punktów oceny oferty: 7,2 pkt.
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Ad. 1 Kwalifikacje oferenta
Komisja konkursowa dokonując oceny kwalifikacji oferenta bierze pod uwagę następujące dokumenty, stanowiące
załącznik do formularza oferty:
Rodzaj dokumentu

Liczba punktów

Dyplom specjalisty
Zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach,
warsztatach itp. W zakresie stanowiącym przedmiot
zamówienia z okresu poprzedzającego 24 miesiące od
miesiąca, w którym składana jest oferta – nie mniej niż 2.
Tytuł naukowy
Maksymalna liczba punktów za ocenę kryterium:

4 pkt
2 pkt
2 pkt
8 pkt

Ad. 2 Dostępność
Komisja konkursowa dokonując oceny dostępności świadczeń gwarantowanej przez oferenta bierze pod uwagę
minimalną liczbę godzin udzielania świadczeń w miesiącu oferowanych przez oferenta w formularzu oferty zgodnie
z poniższymi założeniami:
Minimalna ilość godzin oferowanych przez oferenta w
miesiącu
56-96 godzin w godzinach dyżuru medycznego
Powyżej 96 godzin w godzinach dyżuru medycznego
Deklaracja możliwości udzielania świadczeń zdrowotnych w
zakresie świadczeń w szpitalnym oddziale ratunkowym, w
sytuacjach spowodowanych nagłą potrzebą Udzielającego
zamówienia, na podstawie odrębnie zawartej umowy
Maksymalna liczba punktów oceny za kryterium:
Ad. 3 Cena

Liczba punktów
1 pkt
2 pkt
2 pkt
4 pkt

a) Cena ofertowa jest oceniana przez Komisję konkursową poprzez odniesienie ceny jednostki rozliczeniowej
zaproponowanej przez oferenta w ofercie lub stanowiącej końcowy wynik negocjacji w stosunku do ceny
najniżej ceny zaproponowanej w danym postępowaniu w sprawie zawarcia umowy;
b) Podstawą do oceny kryterium ceny jest porównanie ceny oferty z ceną minimalną;
c) Liczbę punktów oceny uzyskaną w kryterium ceny ustala się w następujący sposób:

C min
xLmax  Lc ,
Cof
gdzie:
Lc – liczba punktów oceny danej oferty w zakresie kryterium ceny,
Lmax – maksymalna liczba punktów oceny w zakresie kryterium ceny
Cmin – cena minimalna, najmniejsza deklarowana cena spośród wszystkich ofert
Cof -cena zaproponowana przez oferenta
Maksymalna liczba punktów oceny za kryterium:

8 pkt

Ocena końcowa ofert zostanie wyliczona wg następującego wzoru:
OK=LpK×20%+LpD×20%+LpC×60% gdzie:
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OK – ocena końcowa oferty
LpK – liczba punktów wynikająca z oceny kwalifikacji oferenta
LpD -– liczba punktów wynikająca z oceny dostępności oferenta
LpC - liczba punktów wynikająca z oceny ceny proponowanej przez oferenta
ROZDZIAŁ XIV
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU, WARUNKI ZAWARCIA UMOWY
1. Rozstrzygnięcie konkursu oznacza wskazanie oferenta wybranego w wyniku postępowania konkursowego
zapewniająca realizację zapotrzebowania Udzielającego zamówienia odnośnie ilości godzin wykonywania
świadczeń stanowiących przedmiot zamówienia, który uzyskał łącznie ze wszystkich kryteriów największą ilość
punktów. W przypadku uzyskania przez oferentów takiej samej ilości punktów jako najkorzystniejsza zostanie
oceniona oferta zawierająca niższą cenę.
2. Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie ofert,
podając nazwę albo imię i nazwisko oraz siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Oferenta/ów którego/ych
wybrano.
3. Z oferentem/oferentami, którzy złożą najkorzystniejszą ofertę/y zostanie zawarta umowa, której projekt stanowi
załącznik nr 2 do niniejszych szczegółowych warunków.
4. Oferentom wybranym w wyniku postępowania konkursowego Udzielający zamówienia wskazuje termin
i miejsce zawarcia i podpisania umowy.
5. Komisja konkursowa ma prawo wnioskować do Dyrektora SPWZOZ w Stargardzie o unieważnienie
postępowania konkursowego w przypadkach określonych w Regulaminie pracy Komisji konkursowej, jak
również w przypadkach określonych w niniejszych warunkach.
ROZDZIAŁ XV
ŚRODKI ZASKARŻANIA
1. Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielającego zamówienia
zasad przeprowadzania postępowania konkursowego, przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w
pkt A i B.
2. Środki odwoławcze nie przysługują na:
a)

wybór trybu postępowania;

b) niedokonanie wyboru Oferenta;
c)

unieważnienie postępowania konkursowego.

A. PROTESTY
1. W toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych, do czasu zakończenia
postępowania, oferent może złożyć do komisji 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 zdrowotnych
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. Informację o wniesieniu protestu i jego rozstrzygnięciu niezwłocznie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń
Zamawiającego w Stargardzie, ul. Wojska Polskiego 27 oraz na jego stronie internetowej.
6. W przypadku uwzględnienia protestu komisja powtarza zaskarżoną czynność.
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B. ODWOŁANIA
1. Oferent biorący udział w postępowaniu może wnieść do Dyrektora Samodzielnego Publicznego
Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o
rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wniesione po
terminie nie podlega rozpatrzeniu.
2. Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie odwołania wstrzymuje
zawarcie umowy o udzielanie świadczeń będących przedmiotem niniejszego postępowania do czasu jego
rozpatrzenia.
3. Po rozpatrzeniu odwołania Dyrektor SPWZOZ w Stargardzie wydaje decyzję uwzględniającą lub oddalającą
odwołanie. Decyzja jest zamieszczana w terminie 2 dni od dnia jej wydania, na tablicy ogłoszeń Zamawiającego w
Stargardzie, ul. Wojska Polskiego 27 oraz na jego stronie internetowej.
4. W przypadku uwzględnienia odwołania, przeprowadza się ponownie postępowanie w sprawie zawarcia umowy
o udzielanie świadczeń zdrowotnych.
ROZDZIAŁ XVI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Dokumenty dotyczące postępowania konkursowego przechowywane są w siedzibie Udzielającego zamówienia.
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