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Dyrektora Podkarpackiego Oddzialu Wojewrfdzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzib4 w Rzeszowie

Dzialaj4c na podstawie art. 105 $ I ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks

postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 23; powoly'wanej dalej jako ,.Kpa")

w zwiqzku z arI. 154 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o Swiadczeniach opieki zdrowotnej

finansowanych ze Srodk6w publicznych (tj.: Dz.U.22015 r.,po2.581 z po2n. zm.) zwanej dalej

.,ustaw4 o Swiadczeniach" oraz art.5 ustawy z dnia 11 pa2dziernika 2013 r. o zmianie ustawy

o Swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze Srodk6w publicznych oraz niekt6rych

irurych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 1290), w zwi4zku z:

- wyrokiem Naczelnego S4du Administracyjnego z dnia 8 paZdziernika 2015 r. sygn. akt II GSK

2991114, oddalaj4cym skargi kasacyjne wniesione przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

oraz Centrum Opieki Medycznej w Jaroslawiu od wyroku Wojew6dzkiego S4du

Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 sierpnia 2014 r., sygn. akt VI SA/Wa 3162113

w sprawie ze skargi Centrum Ratownictwa Medycznego Sp. z o.o. w Jaroslawiu na decyzjg

Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia l0 paLdziemika 2013 r., nr DECl20l3l528lDSM
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w przedmiocie odwolania w sprawie rozstrzygnigcia konkursu ofert na udzielanie Swiadczeri

opieki zdrowotnej;

- wyrokiem Wojew6dzkiego S4du Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 sierpnia 2014

roku, sygn. akt. VI SA"/Wa 3162113, uchylaj4cym decyzjg Prezesa Narodowego Funduszu

Zdrowia z dnia l0 pa2dziemika 2013 r. nr DEC12013/528|DSM oraz decyzjg Dyrektora

Podkarpackiego Oddzialu Wojew6dzkiego Narodowego Funduszu Zdrotia w Rzeszowie z dnia

8 sierpnia 2013 r. znak: WO-021219-4lMKl13;

- oraz pozostaj4c4 w mocy decyzj4 Nr DECl20l3l364lDSM Prezesa Narodowego Funduszu

Zdrowia z dnia 12 lipca 2013 r. uchylajqcq w calo5ci decyzjg Dyrektora Podkarpackiego

Oddzialu Wojew6dzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzib4 w Rzeszowie z dnia 4 lipca

2011 r. (znak: W0-l2l2ll,4nBlll) oraz pnekaztilqc4 sprawg do ponownego rozpatrzenia

organowi I instancji, zgodnie z wltycznymi wskazanymi w uzasadnieniu wyoku

Wojew6dzkiego S4du Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 marca 2012 r., sygn. akt VI

SNWa2259/11;

po ponownym podjgciu sprawy zwi4zanej z wniesionym w dniu 17 czerwca 2011 r. przez

Centrum Opieki Medycznej w Jaroslawiu, ul. 3 Maja 70,37 - 500 Jaroslaw odwolaniem

dotyczqcym rozstrzygnigcia postgpowania nr 09-l 1-001203/RTM116ll/18/04/l w sprawie

zawarcia umowy o udzielanie Swiadczeh opieki zdrowotnej prowadzonego przez Podkarpacki

Oddzial Wojew6dzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzib4 w Rzeszowie (powolywany

dalej jako ,,POW NFZ" lub ,,POW NFZ w Rzeszowie") w trybie kontursu ofert ogloszonego

w dniu 31 marca 2011 r. w rodzaju ratownictwo medyczne w zakresie: iwiadczenia udzielane

przez podstawowe i specjalistyczne zespoly rqtownictw(i medycznego na obszarze 18/01 - rejon

.jaroslawski

\rektor Podkarpackiego Oddzialu Wojew6dzkiego Narodowego Funduszu Zdlrowia

z siedzib4 w Rzeszowie postanowil umorzyd postgpowanie w calo5ci.

UZASADNIENIE

Dyrektor Podkarpackiego Oddzialu Wojew6dzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

z siedzib4 w Rzeszowie (powolywany dalej jako ,,Dyrektor POW NFZ') postanowil

w nastgpuj4cym stanie faktycznym sprawy:

I. W dniu 3l marca 2011 roku Dyrektor POW NFZ zamieScil ogloszenie w celu

przeprowadzenia postgpowania w trybie konkursu ofert nr 09-1 1-001203/RTMll6ltll8l04/1



w sprawie zawarcia umowy o udzielanie dwiadczeri opieki zdrowotnej w rodzaju ralownictrro

medyczne w zalcresie: iwiadczenia udzielane przez ysdstawowe i specjalistyczne zespoly

ratovrnictwa medycznego na obszarze 18/04 rejon jaroslawsfti, na okres obowi4zywania

umowy od dnia I lipca 201I r. do dnia 3l grudnia 2015 r. W ogloszeniu POW NFZ zastrzegt

sobie prawo do odwolania konkursu ofert w caloSci lub czgdci oraz przedfu2enia terminu

skladania ofert i terminu ogloszenia rozstrzygnigcia konkursu ofert. Termin skladania olert

wyznaczono na dziefi l5 kwietnia 201I roku; termin otwarcia ofert wyznaczono na 20 kwietnia

201| roku; termin ogloszenia o rozstrzygnigciu konkursu ofert wyznaczono na dziefi 3l maja

201 l roku.

W odpowiedzi na ogloszenie do POW NFZ w Rzeszowie wplyngly dwie oferty:

l. Centrum Opieki Medycznej w Jaroslawiu (zwane dalej ,,COM" lub,,COM w Jaroslawiu")

otaz

2. Centrum Ratownictwa Medycznego Sp. z o.o., prowadz4cej Niepubliczny Zaklad Opieki

Zdrowotnej Centrum Ratownictwa Medycznego w Jaroslawiu (zwana dalej ,,CRM" lub

,,CRM w Jaroslawiu").

Na wniosek Komisji konkursowej Dyrektor POW NFZ przedltt?yl termin rozstrzygnigcia

ww. postgpowania konkursowego z dnia 3l maja 201 I roku na dzieri l0 czerwca 201 | roku.

W dniu 25 maja 201I roku Komisja konkursowa (zwana dalej ,,Komisjq konkursow4")

odrzucila w caloSci ofertg COM w Jaroslawiu, szczeg6lowo uzasadniaj4c powody powyzszego

odrzucenia, a w dniu 7 cz.erwca 201I roku oddalila protest wniesiony na tq czynnoit, przez

SwiadczeniodawcA.

W dniu l0 czer\ntca 201| roku Komisja konkursowa oglosila o rozstrzygnigciu konkursu

i wyborze olerty CRM w Jaroslawiu.

W dniu 17 czerwca 20ll roku odwolanie od rozstrzygnigcia konkursu wnioslo COM

w Jaroslawiu.

W dniu 30 czerwca 201I roku POW NFZ zawarl z CRM w Jaroslawiu umowq na

udzielanie Swiadczeri opieki zdrowotnej objgtych postgpowaniem konkursowym. Zgodnie z $ 6

niniejszej umowy zostala ona zawarla na okres od dnia I lipca 201| roku do dnia 3l grudnia

2015 roku (ust. l), z zastrzeieniem (ust. 2), iZ kaida ze stron mo2e rozwi4zat umowq za trzy

miesigcznym okresem wypowiedzenia.

Decyzj4 nr WO-0212114/'|B/11 z dnia 4 lipca 201I Dyrektor POW NFZ w Rzeszowie

oddalil odwolanie COM w Jaroslawiu.

Pismem z dnia 14 lipca 201I roku COM w Jaroslawiu zloZylo odwolanie od wskazanej

powyzej decyzji do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia (powolywany dalej jako ,,Prezes

NFZ").



Prezes NFZ decyzjq nr DEC/2011/1126/DSM z dnia 26 sierpnia 2011 roku uchylil

w calo6ci zakwestionowan4 decyzjg Dyrektora POW NFZ nr WO-0212114/TB/11 z dnia 4 lipca

2011 roku oraz uwzglgdnil odwolanie od rozstrzygnigcia postgpowania w sprawie zawarcia

umowy o udzielanie dwiadczeri opieki zdrowotnej zlo2one przez COM w Jaroslawiu.

W dniu 21 wze6nia 201I roku Dyrektor POW NFZ w Rzeszowie wlpowiedzial CRM

w Jaroslawiu umowg z dnia 30 czerwca 2011 roku na podstawie $ 6 ust. 2 zawartej umowy.

Uzasadniaj4c wypowiedzenie umowy POW NFZ w Rzeszowie wskazal, 2e stanowilo ono

konsekwencjg decyzji Prezesa NFZ z dnia 26 sierpnia 2011 roku, nr DEC/2011/I 126/DSM.

Ponadto, Dyrektor POW NFZ w wyniku wydania ptzez Prezesa NFZ decyzji z dnia26 sierpnia

2011 r. moc4 kt6rej uchylil decyzjg Dyrektora POW NFZ z dnia 4 lipca 201 I r. oraz uwzglgdnil

odwolanie COM, na podstawie art. 154 ust. 7 ustawy o Swiadczeniach w celu zapewnienia

udzielania przedmiotowych swiadczen, przeprowadzil ponowne postgpowanie konkursowe

w trybie rokowaf. Przeprowadzone zostalo postgpowanie nr 09-l l-001245/RTM/16/|/18/04/3

w trybie rokowari w sprawie zawarcia um6w o udzielanie Swiadczeti opieki zdrowotnej

w analogicznym przedmiocie, przy udziale tych samych oferent6w co w zaskar2onym

postgpowaniu konkursowym. Rokowania zakohczyly sig wybraniem oferty COM jako

najkorzystniejszej. (stan faktyczny opisano w czg6ci II)

Na decyzjg Prezesa NFZ z dnia 26 sierpnia 2011 r. skargq do Wojew6dzkiego S4du

Administracyjnego w Warszawie (zwany dalej r6wnie2 ,,WSA w Warszawie,' lub ,,WSA',)

wnioslo CRM w Jaroslawiu.

Wyrokiem z dnia 6 marca 2012 r. sygn. akt. VI SA/Wa 225911 1 WSA w Warszawie

uchylil zaskarZonq decyzjg Prezesa z dnia 26 sierpnia 2011 roku, nr DEC/2011/I126/DSM.

Podstaw4 uchylenia kwestionowanej decyzji byto niezapewnienie cRM w Jaroslawiu czynnego

udzialu w postgpowaniu administracyjnym, wszczgtym odwolaniem wniesionym przez COM

w Jaroslawiu od rozstrzygnigcia konkursu ofert nr 09-l l -001203/RTMll6/l/lB/04/1.

Wyrokiem z dnia 6 marca 2013 roku, sygn. akt II GSK 1163112 Naczelny S4d

Administracyjny (zwany dalej r6wnie2,,NSA w warszawie lub,,NSA") oddalil skargi kasacyjne

Prezesa NFZ oraz COM w Jaroslawiu od wyroku WSA z dnia 6 marca 2012 roku.

Prezes NFZ rozpozndl1c ponownie sprawg po wyroku NSA z dnia 6 marca 2013 roku,

svgn. akt ll GSK 1163/12, decyzj4 z dnia 12 lipca 2013 roku, nr DEC120L3/364/DSM uchylil

w calodci decyzjg Dyrektora POW NFZ w Rzeszowie z dnia 4 lipca 20ll roku,

nr wo-0212114lTB/l 1 i pnekazal temu organowi sprawg do ponownego rozpoznania,

wywodzqc za stanowiskiem s4d6w administracyjnych, ze w postgpowaniu odwolawczym

powinien uczestniczyt rownie? CRM w Jaroslawiu.



Dyrektor POW NFZ w Rzeszowie po ponownym rozpatrzenit odwolania wniesionego

w dniu 1 7 czerwca 201 1 roku przez COM w Jaroslawiu, na podstawie art. 105 $ I Kpa, decyzj4

z dnia 8 sierpnia 2013 roku, znak: WO-021219-41MK./13 umorzyl postgpowanie w caloSci.

Dyrektor POW NFZ motywuj4c rozstrzygniecie podal, 2e postgpowanie zainicjowane

odwolaniem COM w .Iaroslawiu .jest bezprzedmiotowe i jako takie. musi ulec umorzeniu.

W ocenie Dyrektora POW NFZ za bezprzedmiotowoSci4 postgpowania przemawial fakt, 2e

Swiadczenia opieki zdrowotnej objgte postgpowaniem konkursowym s4 aktualnie realizowane

przez ten sam podmiot, kt6ry wni6sl odwolanie od rozstrzygnigcia, tj. COM w Jaroslawiu.

Od powy2szej decyzji, CRM zlo2ylo do Prezesa odwolanie, co skutkowalo wydaniem

przez Prezesa NFZ decyzji z dnia 10 pa2dziemika 2013 r. nr DEC12013/528/DSM, kt6ra

utrzymala w mocy decyzjg Dyrektora z dnia 8 sierpnia 2013 roku, uznaj4c. iz umorzenie

niniejszego postgpowania przez Dyrektora POW NFZ bylo rozstrzygnigciem dopuszczalnym

proceduralnie.

Powyzsza decyzja Prezesa NFZ zostala zaskat2ona przez CRM w Jaroslawiu do

Wojew6dzkiego S4du Administracyjnego w Warszawie.

Obie decyzje tj: Prezesa NFZ z dnia 10 paZdziemika 2013 roku oraz poprzedzal4c4 .iq

decyzjg Dyrektora POW NFZ z dnia 8 sierpnia 2013 roku zostaly uchylone wyrokiem z dnia

28 sierpnia 2014 roku, sygn. akt. VI SA/Wa 3162l13 WSA w Warszawie, kt6rego prawidlowo3i

zostala potwierdzona w orzeczeniu Naczelnego Sqdu Administracyjnego w Warszawie z dnia

8pa2dziemika20l5 roku, sygn. akt. II GSK299l/14.

Organ II instancji w sprawie tj: Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu

I I stycznia 2016 r. przekazala do POW NFZ odpis wyroku Naczelnego S4du Administracyjnego

z dnia 8 pa2dziemika 2015 r. sygn. akt II GSK 2991114 *rM z uzasadnieniem. Przedmioto"rl

wyrok determinuje sytuacjE, w kt6rej w obrocie prawnym pozostaje decyzja Prezesa NFZ z dnia

12 lipca 2013 r. nr DEC/201313641DSM, kt6ra uchylila decyzjg Dyrektora POW NFZ z dnia

4 lipca 2011 roku nr WO-0212/14/TB/11 i przekazala sprawg do ponownego rozpatrzenia

odwolania wniesionego w dniu l7 czerwca 2011 r. przez COM w Jaroslawiu od rozstrzygnigcia

postgpowania konkursowego nr 09-l I -001203 lRTMll6l1l18/0411 .

W dniu 12 stycznia 2016 r. do POW NFZ wptynglo pismo CRM w Jaroslawiu

informui4ce o wycofaniu zlolonego odwolania od rozstrzygnigcia zaskarZonego postgpowania

konkursowego nr 09- 1 1 -00 1 203 IRTM/ 1 6/ 1 / \ 8 I 04 I 1 .

W zwiqzku z powyzszym przed ponownym rozpalrzeniem odwolania Dyrektor POW

NFZ w Rzeszowie pismem z dnia 21 stycznia 2016 r. WO.422.1.2016 poinformowal strony

o przysluguj4cym zgodnie z afi. 10 $ 1 Kpa, prawie do czynnego udzialu w ka:Zdym stadium



postgpowania, a przed wydaniem decyzji przez Dyrektora POW NFZ w Rzeszowie

w przedmiotowej sprawie o moZliwoSci wypowiedzenia sig co do zebranych dowod6w

i material6w oraz zgloszonych 24da6. R6wnoczeSnie Dyrektor POW NFZ w Rzeszowie

powyzszym pismem poinformowal wszystkie strony postgpowania o mo2liwo5ci skorzystania

z uprawnieri, o kt6rym mowa w art. 10 $ 1Kpa, Z powy2szych wzglgd6w przedlu2ono termin do

wydania decyzji przez Dyrektora POW NFZ do dnia 14 marca 2016 r.

W dniu 2 lutego 2016 roku do POW NFZ wplynglo pismo strony CRM z dnia 28 stycznia

2016 r., podtrzymuj4ce zarutty i wnioski wlra2one w pismach z dnia 27 czerwca 2013 roku oraz

z dnia 29 lioca 2013 r.

il.
Dy'rektor POW NFZ w wyniku wydania przez Prezesa NFZ decyzji z dnia 26 sierpnia

2011 r., nr DECl20l1l1126iDSM mocE kt6rej uchylil decyzjg Dyrektora POW NFZ z dnia

4 lipca 2011 r. nr WO-0212/14/TBlll oraz uwzglgdnil odwolanie COM, na podstawie art. 154

ust. 7 ustawy o Swiadczeniach, przeprowadzil ponowne postgpowanie w celu zawarcia umowy.

W dniu 27 wrzednia 2011 r. Dyrektor POW NFZ zamiescil ogloszenie o przeprowadzeniu

postgpowania nr 09-i 1-0012451RTM11611118104/3 w trybie rokowaf w sprawie zawarcia um6w

o udzielanie Swiadczeri opieki zdrowotnej w rodzaju i zakresie tozsamym onz przy udziale tych

samych oferent6w co w zaskar2onym postgpowaniu konkursowym.

W wyniku rozstrzygnigcia rokowari, ogloszeniem z dnia 3 listopada 2011 r., Dyrektor

POW NFZ wybral ofertg COM jako naj korzystniej sz4.

W dniu l0 listopada 201 1 roku, CRM w Jaroslawiu wnioslo odwolanie od rozstrzygnigcia

postgpowania.

Decyzj4 z dnia 29 listopada 2011 roku, nr WO-0212/15lZJlll Dyrektor pOW NFZ

w Rzeszowie oddalil odwolanie CRM w Jaroslawiu.

W dniu 14 grudnia 201I roku POW NFZ w Rzeszowie zawarl z COM w Jaroslawiu

umowQ na udzielanie Swiadczeri opieki zdrowotnej objgtych postgpowaniem w trybie rokowari.

Zgodnie z $ 6 umowy, zostala ona zawafia na okres od dnia 22 grudnia 2011 roku do dnia

3l grudnia 2015 roku (ust. 1), przy jednoczesnym wskazaniu o kt6rym mowa w ust.2,i2ka2da

ze stron mo2e rozwiapat, umowg za 3 miesigcznym okesem wypowiedzenia.

Decyzjq z dnia 8 marca 2012 roku, nr DEC1201210128/DSM prezes NFZ uchylil

w calosci decyzjg Dyrektora Pow NFZ z dnia 29 listopada 2011 roku i przekazal mu sprawg do

ponownego tozpoznania. Przyczyn4 dla kt6rej Prezes NFZ przekazal sprawg do ponownego

rozpatrzenia I instancji bylo niewlaSciwe oznaczenie w decyzji strony CRM w Jaroslawiu.



Rozpoznaj4c ponownie sprawg Dyrektor POW NFZ decyzj4 z. dnia 29 marca 2012 roku,

nr WO-0212/8/ZJI12 oddalil odwolanie CRM w Jaroslawiu od rozstrzygnigcia postgpowanra

z dnia 3 listopada2Oll r.

CRM w Jaroslawiu wnioslo odwolanie od powyZsze.i decyzji do Prezesa NFZ.

Decyz.i4 z dnia 28 maja 2012 roku, nr DECl20l2l0321lDSM Prezes NF'Z utrzymal

w mocy decyzjg Dyrektora POW NFZ z dnia29 marca2012 roku.

Wyrokiem z dnia 13 czerwca 2013 roku, sygn. VI SalWa 1490112 Wojew6dzki S4d

Administracyjny w Warszawie stwierdzil niewa2noS6 decyzji Prezesa NFZ z dnia 28 maja 2012

roku, nr DECl2012l032llDSM oraz poprzedzaj4cej j4 decyzli Dyrektora POW NFZ z. dnia 29

marca 2012 roku, nr WO-02121812J112. Sqd stwierdzrl, 2e na dzien wydania obu decyzji

w obrocie prawnym nie pozostawala juz decyzia Prezesa NFZ z dnia 26 sierpnia 201I roku,

nr DEC/201lll126IDSM, kt6ra z kolei byla prawn4 przeslankq do prowadzenia postgpowania

w trybie rokowan. Wyeliminowanie z obrotu prawnego decyzji Prezesa NFZ z dnia 26 sierpnia

201 
'f roku zostaio dokonane wyrokiem WSA w Warszawie z dnia 6 marca 2012 roku,

utrzymanym nastgpnie w mocy wyrokiem NSA w Warszawie z dnia 6 marca 2013 roku. (stan

faktyczny opisany w czgdci I)

Od wyroku z dnia 13 czerwca 2013 roku, sygn. VI Sa/Wa 1490112 WSA w Warszawre

skargg kasacyjn4 zlo2yl Prezes NFZ oraz COM w Jaroslawiu.

Wyrokiem z dnia 23 lipca 2014 roku, sygn. II GSK 2055/13 NSA w Warszawie oddalil

skargi kasacyjne, tym samym wyrok WSA w Warszawie z dnia 13 cze(wca 2013 roku, sygn. Vl

SalW a 1490/12 stwierdzaj4cy niewaZnoSi obu decyzji wydanych w sprawie rozstrzygnigcia

postgpowania w trybie rokowan - stal sig prawomocny.

Pismem z dnia 7 listopada 2014 roku znak:

NFZiCF/DSM/2012/075100051W1339341MAK Prezes NFZ Vzekazal Dyrektorowi POW NFZ

kopig prawomocnego wyroku WSA w Warszawie z dnia 13 czerwca 201 3 roku w sprawie

o sygn. akt YlSalWa1490112 celem jego wykonania.

W celu wykonania powyZszego orzeczenia WSA w Warszawie, Dyrektor POW NFZ

w dniu 28 stycznia 2015 roku, pismem znak: 2RP.050.01.2015 zwr6cil sig do Wojewody

Podkarpackiego w celu ustalenia kwoty finansowania Swiadczeii w rodzaju ratownictwo

medyczne w zwi4zku z koniecznoici przeprowadzenia nowego postgpowania konkursowego.

Powyzsze postgpowanie Dyrektora POW NFZ podyktowane bylo wypelnieniem aIt. 107 ust. 5

pkt 19 ustawy o Swiadczeniach oraz art.46 ust. I i art.49 ust. l-3ustawyzdnia8wrzeSnia

2006 r. o Paristwowym Ratownictwie Medycznym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 757 z p62n. zm. -

zwan4 dalej ,,ustawq o Paristwowym Ratownictwie Medycznym").



W miesi4cach styczen - lipiec 2015 roku prowadzona byla korespondencja pomiEdzy

Dyrektorem POW NFZ, Wojewodq Podkarpackim i Ministrem Finans6w, w wyniku kt6rej

zostaly zabezpieczone dodatkowe Srodki finansowe z przeznaczeniem na dzialalnoS6 zespol6w

ratownictwa medycznego w okresie od 5 pazdziemika do 3l grudnia 2015 r. w jaroslawskim

rejonie operacyjnym. W zwiEzku z powyzszym Prezes NFZ podj4l decyzjg o dokonaniu zmiany

planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2015 rok, w zakresie 6rodk6w

przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia z budzetu pafstwa na podstawie

art. 49 ust. 2 - 3 ustawy o Panstwowym Ratownictwie Medycznl.rn.

W nastgpstwie zabezpieczenia Srodk6w finansowych, Dyrektor POW NFZ pismem z dnia

30 czerwca 2015 r., powolujqc sig na $ 6 ust. 2 umowy z COM w Jaroslawiu z dnia 14 grudnia

2011 roku, dokonal jej wypowiedzenia. Motywuj4c swoje dzialania POW NFZ podaL, Ze

koniecznodi wypowiedzenia umowy jest nastgpstwem wyrok6w s4d6w administracyjnych (WSA

w Warszawie z dnia 13 czerwca 2013 roku, sygn. VI SNWa 1490/12 oraz wyroku NSA z dnia

23 lipca 2014 roku, sygn. II GSK 2055/13), kt6rymi prawomocnie stwierdzono niewa2noSi

decyzji Prezesa NFZ z dnia 28 maja 2012 roku, nr DEC/201210321/DSM oraz poprzedzajqcej j4

decyzji Dyrektora POW NFZ w Rzeszowie, z dnia 29 marca 2012 roku, WO-0212/BlZlll2,

z uwagi na uprzednie wyeliminowanie z obrotu prawnego decyzji Prezesa NFZ z dnia 26 sierpnia

2011 roku. nr DEC/2011/1126/DSM, kt6ra stanowila podstawg prowadzenia postgpowania

w trybie rokowari i w konsekwencj i zawarcia umowy cywilnej z COM w Jaroslawiu.

Nastgpnie w celu zabezpieczenia udzielania dwiadczeri, w dniu 31 lipca 2015 roku

Dyrektor Pow NFZ w Rzeszowie, oglosil postgpowanie konkursowe (kod postgpowania 09-15-

000035/RTM/16 /1118104101) poprzedzaj4ce zawarcie umowy o udzielanie Swiadczeri opieki

zdrowotnej w rodzaju: Ratownictwo medyczne, w zakresach: Swiadczenia :udzielali'e przez

podstawowe i specjalistyczne zespoly ratownictwa medycznego. okres obowi4zywania umowy

okreSlono od 5 pa2dziernika 2015 r. do 30 czerwca 2016 r.

W odpowiedzi na ogloszenie wplyngla wylqcznie jedna oferta - COM w Jaroslawiu.

cRM w Jaroslawiu nie zloZylo oferty w przedmiotowym postgpowaniu mimo licznych deklaracji

o chgci i mo2liwoSci wykonywania dwiadczeri w powy2szym zakresie.

W dniu 28 sierpnia 2015 roku Dyrektor POW NFZ w Rzeszowie, na podstawie art. 150

ust. I pkt 2 w zw. z usl.2 ustawy o Swiadczeniach uniewaZnil postgpowanie konkursowe.

W dniu 31 sierpnia 2015 roku Dyrektor POW NFZ ponownie oglosil postgpowanie

konkursowe w trybie rokowari w sprawie zawarcia umowy (kod postgpowania 09-15-

000064/RTM/1611118104104 w przedmiocie takim samym jak uniewa2nione postgpowanie

konkursowe w trybie konkursu ofert ogloszone w dniu 3 1 lipca 201 5 roku. okres obowi4zywania



umowy okreSlono od 2 listopada 2015 roku do 30 czerwca 2016 roku. Oddzial do rokowan

zaprosil dwa podmioty: COM w Jaroslawiu oraz CRM w Jaroslawiu.

W odpowiedzi na wystosowane zaproszenie wplyngla wyl4cznie jedna oferta, zlo2ona

przez COM w Jaroslawiu.

Po przeprowadzeniu postgpowania konkursowego przeprowadzonego w trybie rokowaf

POW NFZ zawarl dnia 2 listopada 2015 roku, umowg o udzielanie Swiadczefl opieki zdrowotnej

w rodzaju: Ratownictwo medyczne, w zakresach: Swiadczenia udzielane przez podstawowe

i specjalistyczne zespoly ratownictwa medycznego z COM w Jaroslawiu.

Po ponownym rozpatrzeniu sprawy Dyrektor POW NFZ zwaiyl co nastgpuje:

Podstawowym zadaniem Narodowego Funduszu Zdrowia jest finansowanie ze Srodk6w

publicznych Swiadczen opieki zdrowotnej udzielanych osobom uprawnionym (arl.97 ust.3 pkt

2a do 3c ustawy o Swiadczeniach). Przekazanie Srodk6w publicznych na sfinansowanie tych

Swiadczeri nastgpuje na podstawie um6w zawieranych przez NFZ z podmiotami, kt6re je

udzielaj4 - Swiadczeniodawcami. NFZ mo2e zawrze(, umowg wylEcznie z takim

Swiadczeniodawcq, kt6rego oferta zostala wybrana po przeprowadzeniu postgpowania w trybie

konkursu ofert albo rokowari - art. 132 ust 2 w zw. z art. 139 ust. 1 ustawy o dwiadczeniach.

Zgodnie z art. 139 ust. 4 ustawy o Swiadczeniach dyrektor oddzialu woiew6dzkiego Funduszu

powoluje Komisj4 Konkursow4. Postgpowanie prowadzone przez Komisjq Konkursow4. czy to

w trybie konkursu ofert, czy teZ rokowari ma charakter cywilnoprawny i wzorowane jest na

czynnoSciach poprzedzaj4cych zawarcie umowy cywilnoprawnei. uregulowanych w Kodeksie

cywilnym (art. 66 $ I i nast. oraz 72 $ 1 Kodeks cywitny). Rozstrzygnigcie postgpowania przez

Komisjg Konkursow4 nie jest niczym innym, jak wyborem najkorzystniejszej oferty (oferl) przez

zamawiaj4cego - postanowienie NSA z dnia l4 lutego 2007 roku, sygn. ll GSK 330/06, publ.

LEX nr 325383; wyrok WSA w Warszawie z dnia 24 stycznia 2012 r. sygn. Vl SA/Wa 1754111,

publ. LEX 1139751. Zasad4jest wigc,2e NFZ realizuje naloZone na niego zadania poza rezimem

administracyjnoprawnym. Jest tak dlatego, Ze NFZ nie jest organem administracji publicznej

w rozumieniu ustrojowym i nie posiada generalnej kompetencji do stosowania drodk6w

prawnych, wlaSciwych organom administracji publicznej - postanowienie NSA z dnia 14

czerwca 2007 roku, sygn. II GSK 57107, pub\. LEX nr 339681. Nie oznacza to jednak, 2e nie

mog4 obowi4zywai przepisy prawa, kt6re w ramach konkretnych spraw, bgd4 wyposazai NFZ

w przymiot organu administracji publicznej w sensie funkcjonalnym i tym samym upowa2nia go

do prowadzenia postgpowania administracyjnego i korzystania z form dzialar'ia dla tego

postgpowania wlaSciwych - postanowienie NSA z dnia 17 pa2dziemika 2008 r. sygn. ll GSK
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394108, publ. LEX nr 499834. Na gruncie ustawy o Swiadczeniach przepisem takim jest m.in. art.

154, kt6ry zar6wno aktualnie, jak i na dzieh prowadzenia zaskar2onego postgpowania

konkursowego, przewidywal administracyjnoprawny - decyzyjny - tryb rozstrzygania

o zasadnoSci odwolania wniesionego przez Swiadczeniodawcg od rozstrzygnigcia postgpowania.

Systematyzuj4c powy2sze - w calym postgpowaniu zmieuaj4cym do wylonienia

najkorzystniejszej oferty Swiadczeniodawcy, z kt6rym NFZ ma zawrzet umowg o udzielanie

Swiadczeri opieki zdrowotnej, nale2y wyodrgbnid dwa etapy: cyr,vilnoprawny

i administracyjnoprawny. Przedmiotem postgpowania cywilnego jest wyb6r najkorzystniej szej

oferty na udzielanie Swiadczerl opieki zdrowotnej, natomiast przedmiotem postgpowania

administracyjnego jest kontrola, czy do wyboru tej oferty doszlo z poszanowaniem zasad

okreSlonych w Dziale VI ustawy o Swiadczeniach (art. 132 ust 2 i art. 152 ust. I ustawy

o Swiadczeniach) - powolane wyZej postanowienie NSA z 14 czerwca 2007 roku, sygn. II
GSK57/07. Sprawa o udzielanie Swiadczeri staje sig spraw4 adminishacyjn4 dopiero z chwil4

zlozenia przez Swiadczeniodawca w trybie art. 154 ustawy o Swiadczeniach odwolania od

rozstrzygnigcia postgpowania - postanowienie NSA z dnia 15 listopada 2006 r., sygn. II GSK

186/06, publ. LEX nr 289113. Dyrektor oddzialu wojew6dzkiego rozpoznaj4c odwolanie nie

prowadzi ponownie postgpowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie dwiadczeri opieki

zdrowotnej, nie powiela czynnosci zarezerwowanych przez ustawg o dwiadczeniach dla Komisji

Konkursowej (art. 139 ust. 4), bada natomiast, czy rozstrzygnigcie postgpowania dokonane przez

Komisjg Konkursow4, zostalo podjgte z naruszeniem zasad postgpowania - wyrok NSA z dnia

1l lipca2012 roku, sygn. II GSK l2ll12, publ. LEX nr 1571370.

Zgodnie z a:t. 107 ust. 5 pkt 19 ustawy o Swiadczeniach, do zada6 dyrektora oddzialu

wojew6dzkiego NFZ naleZy m.in. przeprowadzanie postgpowari o zawarcie um6w

z dysponentami zespol6w ratoynictwa medycznego na wykonywanie medycznych czynnoSci

ratunkowych, zawieranie, rozliczanie i kontrola realizacji tych um6w, na podstawie ustawy

o Pafistwowym Ratownictwie Medycznym. Z aft. 161 a ustawy o Swiadczeniach wynika, Ze

postgpowanie w sprawie zawarcia takich um6w przeprowadza stosuj4c odpowiednio przepisy jej

dzialu VI reguluj?cego postgpowanie w sprawie zawarcia um6w ze iwiadczeniodawcami.

Rozpatrujqc niniejsz4 sprawg Dyrektor POW NFZ wzi4l pod uwagg nastgpuj4ce okolicznodci:

W nastgpstwie wydanych wyrok6w przez s4dy administracyjne (WSA w Warszawie

z dnia 28 sierpnia 2014 roku, sygn. akt. vI sA,/wa 3162/13 i NSA z dnia g pazdziernika 2015 r.

sygn. akt II GSK 2991114) orazdecyzji Prezesa NFZ (Nr DEC/2013/364/DSM z dnia t2 lipca



2013 r.) przedstawionych w stanie faktycznym sprawy, postqpowanie administracyjne

,.powr6cilo" do etapu rozpatrzenia odwolania COM w Jaroslawiu z dnia 17 czerwca 201 I roku.

Nale2y zwr6cii szczegoln4 uwagg na fakt, iz wniesione odwolanie przez COM

w Jaroslawiu z dnia 17 czerwca 20ll r. dotyczylo rozstrzygnigcia postgpowania konkursowego

w wyniku kt6rego zawarto umowg w przedmiocie udzielania Swiadczeri opieki zdrowotnej

w rodzaju: ratownictwo medyczne, w zakresie: dwiadczenia udzielane przez podstawowe zespoly

ratownictwa medycznego, Swiadczenia udzielane przez specjalistyczne zespoly ratownictwa

medycznego na obszarze: 1 8/04 - rejon jaroslawski:

- na okres obowi4zywania od I lipca 201 1 roku do 3l grudnia 201 5 roku,

- z kwot4 finansowania na okres od I lipca 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, zgodnie z $ 32

ust. I obowiguj4cego w6wczas rozporz4dzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r.

w sprawie og6lnych warunk6w um6w o udzielanie Swiadczefr opieki zdrowotnej (Dz. U. nr 8l,

poz. 484) w wysoko3ci 2 576 000,00 zl.

Maj4c powy2sze na uwadze naleZy stwierdzid, i2 okres na jaki zostala zawarta umowa,

bgd4ca wynikiem spomego postEpowania konkursowego, juZ sig zakoficzyl. Zawarta umowa

zoslala zrealizowana, a Srodki finansowe przeznaczone na ten cel zostaly w caloSci wyczerpane.

W obecnym stanie laktycznym nie jest moZliwe zawarcie umowy o udzielanie Swiadczeti na

okes wskazany w ogloszeniu d: do dnia 3l grudnia 2015 roku. prowadziloby to bowiem do

zawarcia umowy o dwiadczenie niemoZliwe. Taka umowa bylaby niewykonalna, a pr7.e7. to

niewaZna, na co wskazu.je afi. 387 $ I Kodeksu cywilnego (t. j. Dz. U.22014 r. poz. 121 ze zm')'

Jednoczerinie nale2y zauwa2y6, i2 Dyrektor POW NFZ w celu wykonania wyrok6w

s4d6w administracyjnych, tj. WSA w Warszawie z dnia 13 czerwca 2013 roku. sygn. Vl SA/Wa

1490112 oraz wyroku NSA z dnia 23 lipca 2014 roku, sygn. II GSK 2055113, a takze

odpowiadaj4c na zglaszane wielokrotnie przez CRM w Jaroslawiu deklaracje o chQci

realizowania umolly z rodzaju ratownictwo medyczne, pismem z dnia 30 czer\ tca 2015 roku

wypowiedzial COM w Jaroslawiu umowg z dnia 14 grudnia 2011 roku i oglosil postqpowania.

najpierw w trybie konkursu ofert, a nastgpnie w trybie rokowafi (o kodach postqpowan

odpowiednio: 09-15-000035/RTM/1611118104101 oraz 09- 15-000064/RTM11611l18/04/04)

poprzedzaj4ce zawarcie umowy o udzielanie Swiadczefi opieki zdrowotnej w rodzaju:

ratownictwo medyczne, w zakresach: iwiadczenia udzielane przez podstawo\.ve i specjalistyczne

zespoly ratownictwa medycznego, na obszarze: rejon .iaroslawski. Okres obowi4zywania umowy

zostal okreSlony od 5 pzrZdziernika 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. Na powyzsze ogloszenia

o postgpowaniu w sprawie zawarcia umowy, odpowiedzial tylko COM w Jaroslawiu. CRM

w Jaroslawiu nie zlo2ylo oferty zar6wno w postQpowaniu prowadzonym w trybie konkursu jak

i nastgpnym prowadzonym w trybie rokowari.
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Wobec powy2szego nale2y tzna6,2e zasadne jest zastosowanie art. 105 $ I Kpa, zgodnie

z kt6rym gdy postgpowanie z jakiejkolwiek przyczyny stalo sig bezprzedmiotowe w calodci albo

w czg3ci, organ administracji publicznej wydaje decyzjg o umorzeniu postgpowania odpowiednio

w caloSci albo w czgSci.

Na poparcie powyzszego stanowiska nalezy przytoczyi tresi postanowienia NSA z dnia

'7 czerwca 2011 roku, sygn. I OSK 1458/10, publ. LEX nr 1082653, w kt6rym mowa, i2 ,, Przepis

arl. 105 $ 1 k.p.a. wiqie bezprzedmiotowoit postgpowania z brakiem kt6regoi z elementfw

malerialnego stosunku prownego, co w kansekwencji powoduje niemo2noii rozstrzygnigcia

sprawy co do jej istoty. Decyzja o umorzeniu postgpowania zapada wigc vl sytuacji, gdy

przyznanie okreilonego uprawnienia slalo sig zbgdne lub organ administracji stwierdzil

oczwisty brak podstaw prawnych i faloycznych do merytorycznego rozpatrzenia sprawy. "

Podobnie tozslrzyga wyrok WSA w Warszawie z dnia 21 listopada 2013 r. sygn. VII SA,/Wa

887/13, pubi. LEX 1408037, zgodnie z kt6rym ,, Umorzenie postgpowania administracyjnego.jest

mo2liwe jedynie w sytuacj| gdy postgpowanie z jakiejkolwiek przyczyny stalo sig

bezprzedmiotowe, gdy brak bylo podstaw prawnych do merytorycznego rozstzygnigcia tlanei

spraw, w szczeg'lnoici wdwczas, gdy strona rezygnuje z ubiegania sig o rozstrzygnigcie

okreilonej treici, gdy przyznunie okreilonego uprawnienia stalo sig zbgdne lub gdy organ

administracyjny stwierdzi oczywisty hrak podstaw prownych i fahycznych do merytorycznego

f ozpalruenio sprawy. "

W niniejszej sprawie bezprzedmiotowoSi postgpowania jest skutkiem takiej zmrany

w okolicznoiciach faktycznych sprawy (upiyw czasu), kt6ra uniemoZliwia osi4gnigcie celu

postgpowania, a rozstrzygnigcie merytoryczne sprawy byloby niemozliwe do wykonania. przy

czym nalezy podkredlid, 2e istotna zmiana okolicznosci nast4pila po wydaniu przez s4dy

administracyjne oby wyrok6w odnosz4cych sig do przeslanek poprzednio dokonanego przez

organ I instancji umorzenia postgpowania decyzj4 z dnia 8 sierpnia 2013 roku, znak: wo-021219-

4l}lKJ13 Dyrektora POW NFZ. Obecnie organ orzeka w innym stanie faktycznym.

Istotn4 dla sprawy okolicznoSci4 jest takze fakt cofnigcia pismem z dnia 1l stycznia 2016 roku

przez COM w Jaroslawiu odwolania zlolonego dnia 17 czerwca. 20ll r., dotycz4cego

rozstrzygnigcia postgpowania nr 09-1 1-001203/RTM/16/1118104/1. odwolanie to stalo sig

przyczyn4 wszczEcia postgpowania administracyjnego w niniejszej sprawie. I chocia2 organ

podj4l decyzjg o umorzeniu postgpowania z powodu jego bezprzedmiotowosci o charakterze

obiektywnym (na podstawie a( 105 $ 1 Kpa), fakt cofnigcia odwolania przez strong, kt6ra je

zlo2yla, dowodzi, 2e nie jest ona zainteresowana dalszym prowadzeniem postgpowania

i uzyskaniem mery4orycznego rozstrzygnigcia sprawy w drodze decyzji. Nale2y tak2e podkreslid,

2e umorzenie postgpowania nie jest sprzeczne z interesem spolecznym, poniewaz w zwiqzku



z ogloszonym w dniu 3l lipca 2015 r. postgpowaniem konkursowym. a nastgpnie rokowaniami,

Swiadczenia w rodzaju ratownictwo medyczne na obszarze rejonu jaroslawskiego zostaiy

zabezpieczone. Od dnia 2 listopada 2015 r. do dnia 30 czerwca 2016 r. umowg wykonuje COM

w Jaroslawiu.

W ocenie Dyrektora POW NFZ okolicznodci niniejszej sprawy zmienily sig na tyle, i2

jakiekolwiek rozstrzygnigcie merytoryczne stalo sig bezprzedmiotowe. Majqc na wzglgdzie. i2

umowa o udzielanie Swiadczeri bgd4ca przedmiotem zaskarzonego postgpowania konkursowego

zostala zrealizowana, a okres kontraktowania okreSlony w ogloszeniu, z dniem 3l grudnia 2015

roku zakohczyl sig, Dyrektor POW NFZ uznal, 2e upiyw terminu udzielania Swiadczeri mial

wplyw na stan faktyczny przedmiotowej sprawy czyni4cj4 bezprzedmiotow4.

,,Umorzenie poslgpowania administracyjnego .jest zakoficzeniem poslgpov)ania w danei

instancji indywidualnej sprawy bez merylorycznego rozstrzygnigcia sprawy, a wigc orzeczenia co

do jej istoty. Oznacza to te,, ie organ administracji publicznej, v,ydajqc decyzjg o umorzeniu

postgpowania, nie zalalwiq spruvry co do istoly z powodu pojawienia sig trwalej przeszkody

uniemo2liwiajqcej uktztallowanie slosunku maleriolnoprownego. Decyzja o umorzeniu

post?powania .iest decyziq o znaczeniu czysto procesorr)ym, .fttrmalnym i konczy sprawg w danej

instancji w ,,inny spos6b" (art. 104 $ 2 k.p.a.) ni2 poprzez.jej rozstlzygnigcie co do istoly

w caloici lub czgici." - wyrok WSA w Krakowie z dnia 9 wrze5nia 201 I roku" sygn. II SA/Kr

442t11.

Maj4c na wzglgdzie przedstawione powyZszej wyroki sad6w administracyjnych,

umorzenie postgpowania ze wzglgdu na jego bezprzedmiotowodi czyni zbgdnym odnoszenie sig

przez organ do kwestii maj4cych znaczenie dla merytorycznego rozstrzygnigcia sprawy.

Wobec powy2szego Dyrektor Podkarpackiego Oddzialu Wojew6dzkiego Narodowego

Funduszu Zdrowia z siedzib4 w Rzeszowie postanowil umorzyi przedmiotowe postgpowanie

administracvine w caloSci.

POUCZENIE

Na podstawie art. 1 54 ust.4 usta\ y z dnia 27 sierpnia 2004 r. o Swiadczeniach opieki zdrowotnej

finansowanych ze Srodk6w publicznych (rj.:D2.U.22015 r., poz.581 z po2n. zm.) w zwi4zku

z art. 5 ustawy z dnia ll pt2dziemika 2013 r. o zmianie ustawy o Swiadczeniach opieki

zdrowotnej finansowanych ze Srodk6w publicznych oraz niekt6rych innych ustaw

(Dz. U. z 2013 r., poz. 1290) od niniejszej decyzji przysluguje odwolanie do Prezesa Funduszu.



odwolanie wnosi sig za posrednictwem Dyreltora Podkarpackiego oddzialu wojew6dzkiego

Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzib4 w Rzeszowie, 35-032 Rzeszdw, ul. Zamkowa 8 -
w terminie 14 dni od dnia otzymania niniejszej decyzji.

xn'a;xr,i$,4?fffir*rr"

Gra2Yna Heida

Otrzymuj4:
1. Cenhum Opieki Medycznej, ul. 3 Maja 70, 37 - 500 Jaroslaw;
2. Adwokat Lukasz Kurowski ul. Nowowiejska 7/4, 35 - 326 Rznsz6w, pelnomocnik

Centrum Ratownictwa Medycznego Sp. z o.o., ul. Bandurskiego g, 37 - 500 Jaroslaw;
3. Na.
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