Narodowv Fundusz Zdrowta

l{p'z

I

Podkarpacki Oddzial Woiew6dzki w Rzeszowie

wo.0212.59.2014.DA

Rzeszow.

dnia

.^l
3l

lipca 2014 r.

Monika Cyzio
Gabinet Stomatologiczny

il.

Czackiego 2/32
35-051 Rzesz6w

DECYZJANT l19

nou

Dyrektora Podkarpackiego Oddzialu Wojew6dzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzib4 w Rzeszowie

Na podstawie art. I 54 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o Swiadczeniach opieki

zdrowotnej finansowanych ze Srodk6w publicznych
zm.) zwanej dalei ,,ustawq" oraz arl. 138 $
postgpowania administracy.inego

(tj.

I pkt I

(tj. Dz.U.

z 2008 r., nr 164.po2. 1027 ze

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks

Dz. U. 22013 r.. po2.267 ze zm.) z,wanej <lalej ,,kpu"

po rozpalrzeniu odwolania Pani Moniki Cyzio prowadz4cej Gabinet Stomalologiczny, ul.
Czadzkiego 213, 35-051 Rzesz6w (powolywanego/ej dalej iako ",Odwoluj4ca" lub ,.Of'erent")

z

dnia

27

.06.2014

r., kt6re wplynglo do Podkarpackiego

Narodowego Funduszu Zdrowia

w dniu

Oddzialu Wojew6dzkiego

01.07.2014 r., od decyzji

nr

9112014 Dyrektora

z

Podkarpackiego Oddzialu Wojew6dzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w

Rzcszowie (powolywanego dalej jako .,Dyrektor POW NFZ")

oddala.i4cej odwolanie Odwoluj4ce.i

od

stomatologiczne

o

w

dnia 23.06.2014 r.

rozstrzygnigcia postgpowania

00022215TM107/l /07.0000.218.02101 przeprowadzonego

zawarcia um6w

z

w trybie konkursu

udzielanie Swiadczeri opieki zdrowotnej

w

siedzib4

nr

ol-ert

09-14-

w sprawie

rodzaju:

leczenie

zakresie: Swiadczenia og6lnostomatologiczne, na obszarze 186301

Rzesz<iw. Dyrektor POW NFZ postanawia:

- utrryma6 w mocy zaskarion4 decyzjg.

l),)d karpacki oddzial wojcw6d zki. ul. Zamkowa 8, 3s 012 Rz!'szow
lcl.: l7 860 4l 02, hx: l7 860 42 2lt, c maiL s!'krctariatGrnfz rzcszorf.pl

l-

UZASADNIENIE

W dniu | 1.03.2014 r. zostalo ogloszone przez Dyrektora Podkarpackiego Oddzialu
Wojew6dzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie postgpowanie konkursowe nr
09

-l 4-000222/STM/07 /

1

8.02101

/07 .0000.21

Swiadczeri opieki zdrowotnej

w

przedmiocie zawarcia um6w

o

udzielanie

w rodzaju: leczenie stomatologiczne w zakresie: Swiadczenia

o96lnostomatologiczne, obszar: 186301 1- Rzesz6w.

Of'erenci przystgpujqcy do konkursu, opr6cz wymagari wynikaj4cych

z

przepisow

powszechnie obowipuj4cego prawa winni byli spelnia6 wymagania okreSlone przez Prezesa

Narodoweco Funduszu Zdrowia u:

l. Zarz4dzenit nr 57/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia
2 pa2dziemrka 2013 r. w sprawie warunk6w postgpowani a dotycz4cych zawiercnia
um6w o udzielenie Swiadczefr opieki zdrowotn ej (ze zm.),
2.

nr 3/2014/DSOZ
23 slycznia 2014 r. w sprawie

Zarz4dzeniu

Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
okreSlenia kryteri6w oceny ofert

z

dnia

w postgpowaniu

w sprawie zawarcia umowy o udzielenie Swiadczeri opieki zdrowotnej (ze nn.),
3.

Zarz4dzeniu

nr 77l2013lDSOZ

Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

12 grudnia 2013 r. w sprawie okre6lenia warunk6w zawierania

i

z

dnia

realizacji um6w

o udzielanie Swiadczeri opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne.

Ogloszenie

o

postgpowaniu zawieralo obligatoryjne elementy

okreSlone

w rozporz4dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie sposohu ogloszania
o poslgpowaniu w sprawie zawarcia

umow o utlzielanie lwiaclczeh opieki zdrowotnej przez

w

Narodowy Fundusz Zdrowia, zapraszania do udzialu
powollnvunia

i

odwolywunia komisji ktnkursowej oraz

rokowaniach, skladania ofert,

jej

zadari (Dz. U. z 2004 r., nr 273,

i

zarz4dzenia, na podstawie kt6rych

po2.2719 ze zm.). Opublikowane zostaly takze materialy
przeprowadzono przedmiotowe poslgpowanie.

W ogloszeniu ustalono termin skladania ofert na dzieri 25.03.2014 r..
otwarcie ofert na dziefi 27 .03 .2014

r

.

Og6lem na postgpowanie wplyngio 75 oi'ert.
Odwoluj4ca zlozyla of'ertg w dniu 24.03.2014 r.
Oferta wplyngla r.r terminie.

natomiast

W trakcic prowtdzoncgo postgpowania Kornisja Konkursowa wczwala

u,szvstl<ich

olbrcnt6w. ktrirych oferty clotknigte byly brakami formalnymi, r.v tym Odrvolu.jqcq, do ich
tuzrrpcln icn ia

w \\ytnJczonytn tcrm in ic.

Odr.voluj4ca rv dniu 01.04.2014

r. zostala wezwana do przcdloZcnia

nastqpujqcl,ch

dokr.rrnent6lv:

-

Kopii ytlisy lub inncgo dokumentu pottvierdzajqcego zaworcia p'zez rsfarcnto unrou,.t'

ubczpiaczenia

tt'

ztt,iqzku

oclpow

iedziulnoici c) 'ilnei oferenta za szktdv

v,v'zqdzonc

z udzielcniem !v,iadczeit w zakresic przctlntiolu poslfpov,onio no

obov:itlz)ttt,un

okrcs

ia umovy, umowy przedv'slgpnei lub innego &tkunrcnlu, v' ltlm l(k-.,

o.(wiarlczenia slw iertlzaiqcego, 2e unny'a ubezpieczenio odpov iadzialno.ici ct\rilnrl
zo.\|ut1ic z(tv'orlo na okres obowitlzwt'ania ttntov'y.

Odr.vohrjqca zlo2yla przcdnriotowe wy-iaSniania w wymaganyrn tcrnrinic.

Na poclstau,ic $ 6 ust.2 r.vrv. rozporzqdzenia Komis.ja przcprowaclzila
u l8 ol'crcnt6w,

r.v

kontrolg

cclu potwierdzcnia prawidlowoSci danych zawadych w o{'ercic.

Komis.ja I(onkursowa Zildala r6wnieZ

od

Swiadczen iodawc6r,v

o zau,arcic urrorvy zlo2cnia stosownych wyiaSnieri, co znajduje oparcie !v

Q

ubicgajqcych siq
6 ust. I rvr,r,. aktLr

pfawlrego.

I)o Odlvolu.jqcci w dniu 04.04.20l4 r. zostalo wystosowane r.vezwanic do przeclloZcnia
zezwolenia Paristwolvego Wojcw6dzkiego Inspektora Sanitamego na urrrchorrricnic pracor.r,ni

/ aparatu rcntgcnowskicgo, w terminie do I I .04.20l4

W dniu

05.04.2014

r.

r.

Kornis.ia Konkursowa wezrvala Odrvolu.j4cq clo zlo2cnia

rv1'la(nieri r.v przcdnriocic niezgodno5ci pomigdzy odporvicdziil TAK na p).tanic ankicro\,c
1.3.1.2 ,,Cz;; praco Iekorza

v porodni

'n,

godzinach popoludniott'ych (do godziny I8) u'ynosi

porltwei jcdncgo <lnia na ka2tle 0,5 etotu przeliczaniowego? a dcklarowanynr

lv

ol'crcic

harnronogranrcrn pracv lekarzy dcntyst6w, w tcrmirrie do 14.04.2014 r.

Oduoluiqcl zloZ; la wy jaSniclric w r.ryrlaganl rn lcrrninic.
W czg(ci.ja,,vnc.i plowadzonego postqpowania odrzucono 4 oferly.

W dniu

10.05.2014

r'. odbyly sig negocjacje zakonczone podpisanicm. pzcz

OdwolujqcE oraz czlonk6w Komisji Konkursowej, protokotu koricowego

z

ncgoc.jac.ji

W przedrriotowynr protokole ustalono ccng jednostkowq w wysoko5ci 1.000 zl oraz liczbg
iwirdczcri w iloici 36000 punkr6w.

Komisja Konkursowa w dniu 14.05.2014 r'. sporzqdzi.la ranking koricowy oceny ofert.

W wyniku uszercgowania ol'ert w kolejno(ci wynikajrlcej z, l4cznej liczby punkt6w oceny
dokolrno wyboru olcrentriw w kolejnoSci zgodnej z uzyskan4 pozycj4 w rankingu
lioricowym, aZ do wyczcrpania mo2liwcj wartoici zam6wienia okreSlonej w ogtoszeniu.
Do zawarcia urnowy wybrano 60 ofert.
Odwolujqca w zwi4zku z niewybraniem

jej o ferty do zawarcia umowy zloZyla w dniu

22.05.20lr4 r. odwolanie do Dyrektora POW NFZ od rozstrzygnigcia konkursu.
Przedmiotorve odwolanie zosta+o zlo2one w termirrie.

W

odwolaniu Of'erent zwr6cil

sig o

ponowne rozpatrzcnie

jego

oferty.

W przeclrniotowyrn odwolaniu przytaczt r6wnie2, 2e udziela Swiadczeri stomatologicznych

w

mrnach ubezpieczenia zdrowotnego

zainwestowala

w

od l0 lat. W

wskazanyrn okresie Odwolujqca

wyposa2enie swojego gabinetu izakupila nowy sprzgt medyczny oraz

podniosla swoje kwalifikacje medyczne. Zdaniem Odwohrjqcej nieprzedlu2enie kontraktu
spowoduje przerwanie i odmowg leczenia znacznej grupie Swiadczeniobiorc6w. W odwolaniu

Ottrent zloZyl, tak2c dcklaracjg obni2enia stawki za

I

pkt o 2 grosze, oraz

zmiang

hrrnronogramu prlcy gabinctu poprzez wprowadzenie przyjmor.vania pac.jent6w w godzinach

popoludniowych

2

razy

w tygodniu oraz w

soboty (warunkowo uzale2nione od zgody

rvla{ciciela nieruchomoSci, gdzie zlokalizowany jest Gabinet Ofercnta).
W dniu 09.06.2014 r. wplynglo do POW NFZ pismo Odwolujqcej z dnia 05.06.2014 r.
z-irrvicrajrlce uzupelnienie

do Odwolania, w kt6rym Odwoluj4ca podtrzymala

argumenty

zawarte w piSrnie z dnia 22.05.2014 r.

Koricowo Odwoluj4ca wniosla o zmiang zaskarZonej decyzji i przyz,nanie kontraktu na
przyszly rok.

z 26.05.2014 r. znak: WO.0212.59.2014.DA, Dyrektor POW NFZ na
podstarvie art. l0 $ I kpa poinformou,al Odwoluj4cq o przyslugujqcynr jej prawie do
Pismern

czvnncgo udzialu

w ka2dym stadium postgpowania, prawic do wypowiedzenia sig co do

zcbrlnvch dowod6w i material6w oraz zgloszonych Zqdari.
Odwolujqca w dniu 05.06.2014

r. skorzystala z prawa wglqdu do akt nie wnoszqc

ru* ag do protokolrr.

Dyrektor POW NFZ w dniu 23.06.2014 r. wydal dccyz_.ig nr 9112014, mocil kr6rcj nie
Lrrvzglgdnil odrvolania Odwolujqcej wskazuj:1c, Zc postgpowanie koDkursowe przcprowadzonc
,,,.r'stf,lo zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami prawa.

Odwolujqca
01.07.2014

w

piSmie

z

dnia 27.06.2014 r., kt6re wplynglo do POW NFZ

zloZyla wniosek

o

w

dniu

ponowne rozpatrzenie odwolania dotyczqcego
4

rozstrzygnigoia postqpowania

zdrorvotncj

\v sprrrvic zawarcia umowy o udzielcnie Slviadczeri opieki

na lata 2014-201 7

000222 tsT M /07 I | /07.0000.2 | 8.02/0

prou,adzonego

w trybic konkursu

of'cr.t 09- I4-

|

Przcdmiotorvy r.vniosek zlo2ony zostal w usta\-!.owvm tcrminic.

Odwolujqca poprosila

o

uwzglgdnicnie

w

kryter

ium dostgpno(ci

dodatkorvych

punkt6u/ za dostgpnoSc GabinelLr rv godzirrach popoludniowych w r,'ym iarzc
-jednego dnifl na

kaZde 0.5 ctatu przcliczcn iowego,

co zdanicm

Odwolu.jqce.j .iednoznacznic

wynika

z

ego hanronograrnu. Zdanierr Olercnta w wyniku oczywistc.i potnylki osoby
przcpisujqccj ofcrtg zazrlaczono w ofercic inn4 odpowicdZ anizcli wynika to z
zattt ieszczo

n

przcdmiotowcgo harnronoglanru. Odr,volu jqca we wniosku, podkre6lila r6wnieZ 2e, od

l0

lar

Swiadczy uslugi stonrato logicznc przcz dwa dni ri, godzinach popoludn io$,ych.

Ot'elcnt zlvrcicil sig r6r.vnie7 o urvzglgdnicnie przy occnic.icgo ol'erty tlodatkor.vych
punkt6w rv krvteriunr.iakodi rv zwiqzku z posiadanicnr na'uvvposa2eniu (iabinetu enciotrctru
occlrie przednt iotorvej oflrty punktac.ja z t).tulu krytcriull .jakodci na poziomic
16,07) pkt.icst dla Odrvoluj4cc.j krzywdz4ca.

Przyznana

vu,

z dnia 02.07.2014 r.. znak: WO.0212.59.2014.D4, Dyrcktor IrOW NFZ na
podstawie a11. l0 S I I<pa poinfblmowal Odrvolu j4cq o przyslugLrl4cym .ic.i pr.ar,vic clcr
I)isnrcrn

czynncgo uclzialu

w

ka2clynr stadiunr postgpowrnia. prawic do wypowicdzcnia siq co do

zehranych dorvocl6'"v i nratcriakiw olaz zgloszonych Zqdari.
Odrvolu.jqca

w dniach

15.07.2014

r.,

17.07.2014

t. onz

18.07.2014

r.

skorzysrala

z prarva r.r,glildu clo akt nic wt.losz:lc 2adnyclr uw,ag do protokolu.

W dniu 21.07.2014 r'. rvpli,nqlo do Dyrektora I'>OW NFZ pisrno Odrvolu jqcc.j z tinia
11t.07.201,1

r.

zar.viera.j:1cc

uzupclnicnic do Odrvolania. u, kt6ryrn Odwoluiqca zwr6cila sic

z plo(bq o uwzglqclnienic dodatkowych punktorv za dostgpnorli uslug (u'iadczonvch
w Gatrinccic \v godzinach popohdniowych przez dwa clni w tygodniu. Oltr.cnr
w

plzcclnr

iotowyrn pi6rlic podni6sl. ze w zlozonytn do POW NFZ wyja6nieniu dotyczllcyrn

wystgpui:lcych niczgodno(ci rv harmonograrnie czasu pracy lckarzy dentystriw, doszlo do

pornylki lcZqcej po stronic osotry przygotor,",ujqcc.j dokument.

W

przeclnr

ioto"vvnr pi(rnic Odrvolu.j4ca, zwr6oila takzc uwagg na fakt" posiadania

rv Gabinccic cnclonrctrul. Olcrcnt podni6s[ r'riwnicl. 2c po zapoznaniu sig z oltrtami innvch
ofcrenttiw str.vierclza. i2 wiclc podrniot6.'v dokonalo kolckty swoich

o

f'e

rt. co przysporTvlo inl

rv et'ekcic podrvyZszcnie punktacji wplywaj4ce_j na koricow4 pozyc.ig w rankingu.

Po rozpatrzeniu wniosku

o

ponowne rozpatrzsnie sprawy, Dyrektor POW NFZ

zwa2yl, co nastgpuje:

Zgodnie z art. 152 ust.
uszczerbku

w

I

ustawy Swiadczeniodawcom, kt6rych interes prawny doznal

wyniku naruszenia przez Fundusz zasad przeprowadzania postgpowania

w sprawie zawarcia umowy o udzielanie

Swiadczefi opieki zdrowotnej, przyslugujq Srodk,

odwolawcze i skarga na zasadach okre6lonych w art. t53
6wiadczcn iodawca biorzlcy

i

154. Stosownie do art. 154 ustawy

udzial rv postgpowaniu mo7e wnieSi do Dyrektora Oddziatu

Wojew6dzkiego Funduszu,

w

terminic

7 dni od dnia ogloszenia o

rozstrzygnigciu

postqpowania. odwolanie dotyczqce rozsrrzygniEcia postgpow:rnia. Po roz-prtrzeniu odwolania

Dyrektor Oddziatu Wojew6dzkiego Funduszu wydaje decyzjg administracyjn4
uwzglgdniajqcq lub oddalajqc4 odwolanie. Od przedmiotowej decyzji przysluguje
iu iudczcn iodawc; *niosck o pono\\nc ruzparrzcnic spru*;. Skllrda sig gr-r do Dyrektt_rre
Oddzialu Wojcw6dzkiego Funduszu w terminic 7 clni od dnin dorgczenia decyzji. Dyrektor

Oddzia{u Wojew6dzkiego Funduszu rozpatruje wniosek

o

ponowne rozpatrzenie sprawy

w terminie l4 dni od dniajego otrzymania iwydaje decyzjg administracyjnq w sprawie.

Z

powy2szego wynika, 2e rozpatruj:tc wniosek

o

ponowne rozpatrzenic sprawy

i

Dyrektor POW NFZ ma za zadanie po raz kolcjny rozpoznri
adrn

lozstrzygnqi sprawE

inistracyjn4 oraz ocenid prawidlowo66 wydanej decyzji administracyj nej. Z powolanych

wyZej przepisriw ustawy wynika, Ze przedmiotem rozstrzygania jest badanic naruszenia
intcresu prawnego Odwolujqcego wskutek naruszenia zasad postqpowania
zawarcia um6w

o udzielanie

Swiadczeri opieki zdrowotnej. Organ r6wnie2 na

prow,adzonego postgpowania administracyjnego
postEpowania

w

sprawie

tym etapie

nie moZe pr-zeprowadzi6 ponownie

w sprawic zawarcia umowy o udziclnic iwiadczeri opieki zdrowotnej,

tcgo typu czynno(i nale2y tylko

i

gdy2

wyi.lcznie do kompetcncji Komisji Konkursowej. Do

r.rszczcrbku interesu prawnego uczestnika postgpowania w procedurze

ztwierania um6w doj6i

rno2e w6wczas, gdy naruszenie zasad postEpolvania ma wplyrv na oceng moZliwo(ci zawarcia

umowy.

afi. 146 ust. I pkt 2 i

Nale2y podkre(lii, ze Prezes Nf-Z dzialajqc na podstawic

ustawy okre5lil kryteria oceny ot-ert iwarunki wymagrne ocl iwiadczcniodawcriw.

crlego postgpowanir byly one jawne
ogloszenie
prawnych

o

i

toku

nie podlegaly Zadnym zrnianom. Dodatkowo

postgpor.vaniu zawierato kompletne infbrrnac.jc

w oparciu o kt6re jest ono

W

3

w

prowadzone. Odwohrlqca

w

przedmiocie podstaw
oswiadczenir:

z

dnia

18.03.2014 r. dolqczonym do of'eny stwierdzila, 2e zttpozntla sig z rvarunkami postgpowania
6

oraz warunkanri zawierania unr6w

i nic zglasza do nich 2adnych zaslrT,clct\" oraz i,c

przyjmuje.ie do stosow'arria. Olcrcnt posiadal wiqc pclnil rvieclzq na tcnrat obo"vizlzqj4c,vch
rcgulacj

i

prawnyclr zrvi4zanych z prowadzonym postEpor.anlcr.ll.

Odnoszqc siq: do wniclsku Odwolu.l4ccj

podkledlii,

iz

Komis_ja Konkursorva ocenila

o pollowne rozpatrzcuie odwolarria,

naleZy

oGltg Odw,olujqccj r.vedlug .icdnolitl,ch

dla

wsz1,'stkich o lcrent6w kryteri6rv oceny.

Ostatcczna occua ofcrty byla gcncrowana przez systcm inlormatvczny usprau,niajEc.v

co dod:rtkowo gr.varantorvalo zacholvanic obicl<t1'r.r'iznru
ol'erent6w biorqcych udziaf w postqpowaniu. Ol'crty zostaly

prace Kotnisji Konkursclwcj.

u'

stosunku do rvszystkich

uszeregowanc

lv

z ur.r'zglgdnicn icnt
Ocenic podlegaly poszczcg6lnc odpowiedzi nt llytania za\varte

kolcjno(ci

w1'nik6vr, negoojac.ii.

rv1.,nika.jqce.i

w ankiccic wskazuj4ce czy ol'crcnt
Zgodnie z afl. 142 ust. 5 pkt

I

speh.ria

t

lqcz.nej liczby punkt6rv.

w dniu skladania ol'crty okrcslonc wvmaganil.

ustarvy o iwiadczeniach w czqsci nie.larvnej konkursu olerr

kon.risja mo2c u,1,brai ol'ertg lub wigksz4 licztrq olert, kt6rc zapovnia.j4 ciqglosi udzicluia

(wiadczcn opicki zdror.votncj,

ich

kourplcl<sor.voSd

i

dostgpnoSi oraz

pr.zcclst:ru

iriq

na.lkorzyshric.jszy bilar.rs ceny w odniesieniu do pt'zcclntiotu zamriwienia.

.lak wynika z material6w z postqpowatria konkursor.vcgo, prorvadzonc z Odrvolu jqcl

ncgocjacie doprow,adzily clo uzgodnienia cerry, .jednak2c
postgpor.vania

oftrta

Sr.viaclczcrriodau,cv

w

nastgpstwie lozstlzygniqcia

nic zostala u,ylrlana, gdy2 ku,ota r,vyncgoc.jorvana

kontraktu z ol'et'entami zna.iduj.lcymi sig na u'1,Zszej pozycji r.r' rankingu niz Odwoluircl
wl,czerpala prawic cal4 kwotq (4 375 440,00

tl.)

przez-nacz.on4

przcz l,OW NFZ

na

tlnansolvanic Swiadczeri rv przcdntiotor.rynr postgpowaniu.

W

elbkcie przeprowadzonycli negoc.jacji strony r.rstalily ostatccznic zbicznc

stanowisko co do

iloici iu'altoSci

o7.nac7,a to.jcclnakZc

Srviadczonc.i opieki zclrowotncj

w ramach kontraktu. Nic

jak zostalo to podkleSlonc *,Dec1.'zji NL 9li20l4 r. z dnia 2j.06.2014 r..

dokonania wyboru Of'ercnta clo zau'arcia unrowy o udzielenic riwiadczcfi opicki zdrowotnr-.i.
co zostalo odnotowane rv prokrkolc koricowynr z ncgocjacji.

W trc(ci plotokolu kor'rcowego z negoc.jacji (podpisancgo przez Odwoluj4c4) liguruic
zapis'. ,,ZltiaZnoit stanoy'isk w
i !,t

protoktle koficoljym nic oznacza dokonanio y),boru o/crcntu

:) t :tcztniu zLtrurcio ltmol )'.

Uczcstnictwo

w

'

postgpowaniu konlcrrsowynr, kt6re.icst pt.ocedur4

konkurency.ino-clinrinacyj nynr, nic dajc gwalancji i.vyboru of'crty

i

o

cltarakterzc

r.v nastqpstr.vie zawarcra

umowy. Ranking koicowy bgdqcy wynikicnr occny ofefi, unrozliwia dokonania rvyboru ol'ert
najlepszych spoSr6d zloZonych i occnionych r'",cdlug jednolitych kr.ytcri6w. occny.

Do realizacji 6rviadczcti w rodzaju: leczcnie stomatologiczne, w zakresie: 3wiadczenia

-

og6lnostomatologiczne, na terenic: 1863011

Rzesz6w, zostali wybrani ofbrenci, kt6rzy

uzyskali za oceng of-erty lqczn4 iloSi pr-rnkt6w w przedziale od 77 ,566 do 43,5'7l,

.

pkt (wg wagi skalujqcej), w rym: za
za ceng 12,913 pkt (wg wagi skalr.rjqcej) zajmujqc

Of'erta Odwoluj4ce.i uzyskala og6lem 38,984

kryteria niecenowe

-

26,071 pkt

i

ostatecznie 74 pozycjg w rankingu koricowyln.

NaleZy podkreSlii, ze w poszcze96lnych kryteriach ocena Odwotujqcej przedstawiala
sig nastgpuj4co:

-

kryterium ci4gloSci

z

-

5,000 pkt na 5 mo2liwych (wg wagi skalujqcej) co wiqZe sig

ustaleniem, Ze oI'erent jcst podmiotem, ktciry ze wzglgdu na wczeSniej zawarta

umowg z POW NFZ zapewnia ci4gloSc udzielanych Swiadczen,

-

krytcrium jakoici

-

16,071 pkt na 60 mo2liwych (wg wagi skalujEcej).

Na tak4 iloSi punkt6w wplyn4l udzial pozostalego personelu (asystentki) co najmniej

50%o

w lokalizacji, brak endometru w
n.riejscu, brak udzialu w czasie pracy lekarzy dentyst6w specjalist6w
w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncj4 lub stomatologii dziecigcej lub
chirurgii stomatologicznej lub lekarzy z II stopniem specjalizacji w tych dziedzinach, brak
czasu pracy poradni, aparat I{TG lub radiowizjiograf

lekarzy dentyst6w ze specjalizacj4

I

stopnia w dziedzinie stomatologii og6lnej, chirurgii

stomatologicznej lub stomatologii dziecigccj, brak ccrlyiikat6w j akoSci,

-

kryterium dostgpnoSci

-

5,000 pkt na 20 mo2liwych (wg wagi skalujqcej).

Na takq iloS6 punkt6w mialo wplyw zapewnienie dostgpnoSci dla os6b niepelnosprawnych

podjazd<irv, d2wigu umoZliwiajacego lranspofr cl.rorych

na

w6zkach, wjazdu dla
niepelnosprawnych albo lokalizacji na partcrze oraz co najnrnicj jedno pomieszczenie
sanitarne przystosowane dla os6b niepelnosprawnych, niezapewnienie dostgpnoSci Swiadczen

w sobotg, niez.apewnienie dostgpnoSci Swiadczeri w godzinach popoludniowych w wymiarze
powyZej jednego dnia na kaZde 0,5 etatu przeliczcniowego,

-

krylcrium cena 12,913 pkt na 20 punkt6w mo2liwych (wg wagi skalLrjqccj).

sig do oSwiadczenia Odwoluj4cej zawartego we wniosku o ponowne
rozpatrzenic sprawy z dnia 27.06.2014 r. oraz jego uzupehrieniu z dnia 18.07.2014 r., ze
Odnoszilc

posiada endomctr, nalezy podkreSli6, Ze Oclwolui4ca w zlozonej w dniu 24.03.2014 r. oI'ercie
Lrclziclajqc odpowiedzi na pytanic ankietorve

-

,,Cz1t o/Lrent zapevtnio enclonetr

I

.4.1.2:

- w niajscu? " - wpisala odpowiedZ

1y'1E.

W zrviqzku z powJ-zszym Komisja Konkursor.r,a nic n.rogla przyz.nat z tego tytr-rlu ol'crcic
Odr.volujaycc.i clodatkowy.ch punkt6rv rar.rk ingujzlc;,ch

u'g. u'agi skalr.rlqccj.

Komis.ia Konkursowa dokonqjqc analizy i occnv o['ert zrviqzanajcst tlc(ciq zloZonej przcz

Olclenta ol'crty. Wskazac rownie2 nalcZl,. Zc Of'clent przystqpuj4c do

l.)ostQllow an iir

konkursowego ma zapowniai sprzgt w chwili sl<ladania ol'erly.

Odnoszg sig do stwicrdzenia Odwoh"rj4cei, 1,e
jcdnoznaoznic iZ Ofercnt Swiadczy uslugi

w

z

przcdloaonego harnronogranru uynika

godzinaclr popoludnior,r,ych pou,yzcj

.jeclnegcr

dnia na ka2dc 0,5 etatu przcliczcniowcgo, a ',v zto2oncj of-crcie na skutek oniylki zL\tnaczona

zostala inna odporvicd2. u,skazai nalczy.

iZ

Odwolujzlca

rv

Nr

postgporvaniu

09-14-

00022215'lMl01l1l07 .0000.218.02101 zloi;'la ol'ertq rv ktci'el rv P1'taniu:

-

1.3.1.2 ,,Czy proca lckarza w porodni u' godzinuclt ytlxtltrtlniotvch (do

wynosi ltotry2ai .iedncgo dnia na kuidc 0.5 ctatu przcliczaniou,ego?

"

gul:inv l8)

-

odltou'icd2

brt;'nial a TAK.

Zc Komis.ja Konkursowa w trakcic analizv zlolonl'ch ol'efl.
w dniu 05.04.2014 r. do Odwolujqccj. wczu'anie na poclstawic \ (r ust. I

l)odkreSlic nalcZy.
wystosowala
rozporz4clze

nic Ministra Zcirorvia z dnia I 5

gr

udnia 2004 r'. r,v sprawie sposotru oglasz-,rniit

o postgptxvaniu w sprawie zawarcizr uurowv o r.rdziclenic Swiadczeri opicki zc owotnc.j przez

Narodowy I;undusz Zdr:owia, zaplaszania clo udzialu
powolywania

i

rv

rol<owaniach. sklada:riii ol'ert,

oclwolyu'ania konris.ji konkr,rrsowej oraz.icj zadari

(. Dz..

U. z 2004 r. Nr 271

poz,.2719 't. 1t62n. z'n.) ."v przedntiocic przedkr2cnia rr,r'.la(nicri vr, zakresic niczgodnosci
porniqdzy oclporvicdziil

*

l'AK

na pytanic ankictovr,c

1.3.1.2 ,.Czy ytrocu leku'za w porudni y' gotlzinaclt popoludnio*y'ch (do gotl:in.1, l8)
tvvrtosi Prtrr):zei .icdnego dnia ntt kuzdc 0,5 elatu przaliczcrtirntago?

a

deklarorvanym vv ol'elcic hamronoglarncnt pracy lckalzl' dentyslow. rr,' tclntinic do

14.04.2014

L.

Odri'olu.iqca rv dniu 0lJ.04.2(\11 r. z|oi,.,la do Konrisji l(on1<ursowc.j ',vy.jaSnienia na

piSmic dotyczqcc plzcdnriotowych niezgclclnoSci, o:ilviadczaj qc.

2c

ankictowe 1.3.1.2 powirTna brznrici N7E a nic.jak onrylko z.aznttctono

odporvicd2 na pytrnic
T.tl

K.

Kornisja Konkursou'a ua podstawic oiwiadczcnia olcrcnta rvplo*'adzila znrilny
lv ankiccic rv pvtaniu 1.3.1.2 lv zaklcsic konlliktu personelu z oclpou'icdzi 'lAK na NIE.

Zgodnie

z wytl'cznyrli

Furrduszrt Zclrowia

i

z

rcalizacji unr6w.

/.:lzqclzenia

Nr

7712011/DSOZ

Prcze

sa

Narodoriego

rlnia 12 gruclnia 2013 r'. u, sprau'ie oklcilcnia rvanrnkrirr. zarvicranir

o

uclzielanic Swiadczeti opicki zdrow.otnci

w, rodzaju

stonlatologicznc, wnntaganiem d6ciatkorvo punktujqcynr zloZ<lpe of'erty

jcst

leczerrrc

zapc,,v6icnic

przez Swiadczcniodawcg pracy lekarza w poradni w godzinach popoludniowycli (do godziny
I

8) powy2ej jednego dnia na kaZdc 0.5 etatu przeliczcniowego.

Brak spelnienie przedmiotowcgo wzrrunku przcz Oclwolujqc4 skr.rtkowalo brakiem
dodatkowyclr punkt6w rankingujqcych wg. wagi skalt{qcej. NaleZy podkreSlit,, Le zlo2ona w

odwolaniu deklaracja
sp62niona i nie rnogla

o

wydlu2eniu godzin pracy gabinetu Ol'erenta do godziny

l8

jest

byi rvzigta pod uwagg przcz Komisjg Konkursowq.

Nie moZna w przypaclku Odwotuj4cej m6wii o blgdzie w znaczcniu wynikaj4cym
z art.84 $ I Kodeksu cywilncgo. We wniosku o ponowne rozpatrzenic sprawy Oferent m6wi
tylko o zwyklcj pomylce osoby sporz4dzajqccj odpowicdz na rvezwanie Komisii
Konkursowcj.

Nale2y zauwaZyt, 2e ryz.yko prawidloivego sporz4dzenia oferty spoczywir na
ol'ercncie. Ewentualne braki

i

poniylki obci4zaj+ Oli:renta. Komisja Konkursowa dokonuje

oceny w oparciu o oiwiadczenia

i

dokumcnty w nicj zalegajqce, a odpowiedzi na pytania

zawarte w ankiecie stanowi+ podstawg do oceny of'erty. Zgoclnie z afi. 84
cyr.vilnego porvolqj4c sig na blqd

w

oSwiadczcniu skladanym innej osobie

$ 1 Kodeksu

i

dotycz4cym

odplatncj czynnoSci prawuej (zlo2cnie olelty zmierza clo zawarcia odplatnej umowy

)

by

uchylii sig od skutk6w prirwnych swego oSwiaclczcnia woli zloZoncgo innej osobie naleZy
rvykazai, 2c bl4d zostal wywolany przez tg osobg, chociaZby bez jej winy, albo Ze wiedziala
ona o blgdzic lr-rb mogla z latwoSciE blqd zauwa2yri. Odwolujrlcy w 2aden spos6b nie wykazal,
2e bl4d zostal wywolany przez NFZ, chocial-by bez jego winy, albo Zc wiedzial on o blgdzie

lub m6gl z latwoSci4 blqd zauwa2y6. Analiza rvniosku o pollown!- rozpntrzcnic sprawy
wskaztrie raczej, 2e Odwolujqca zmierzzr do zmiany o6wiadczenia woli zloZonego w otbrcie
lv cclu zwigkszenia liczby otrzymanvch punkt6w. Nalc2y podkreSlic,2e zmiana oferty na tym
etapic postqpolvania jest nicdopusz-czalna.

Zc rvzglgdu na ognmiczone iroclki llnansorve nie zawszc

- tak jak w tym przypadku-

da sig wylonii zwycigzc6w spoSrird wszystkich uczcstnik6w konkursu na warunkach przez

nich

zao

l'erorvanych. Zadanicm Komisji Konkursowej

jest dokonauie wyboru

o1'erent6w

opartego na rzetclnej analizie por6wnawczej oi'elt. NalcZy podkreslii, 2e wylonienie
Srviadczcniodarvcy

w

postgpowaniu konkursowym ma

w

szczcg6lnoSci na celu realizac;g

z:rdrnia ustnwowego jakim jest zrpewnienic udzielania Swiadczeri opieki zdrowotnej na

danyrr obszarze w spos6b nieprzcrwany, kompleksowy,
.jako6ci i clostgpnoSci do

iwiadczei,

z

a nie zawar.cic Lunowy ze

ur.vzglgdnienicm odpowiedniej

wszystkimi of'ercntami.

Odwoluj4ca w swyln wniosku o pouowne rozpatrzenie sprawy podniosla r6wniez, ze

po zapoznaniu sig z of'ertami innych ofbrcnt6w stwierdza, iz wiele podmiot6w dokonalo
10

korekty swoich ofeft, co przysporzylo irn w el'ekcie podwyZszcnie punktacji wplywajqccj na

w rankingu. Odnosz4c sig do powyZszego, nale2y stwierdzii. iZ
zmiany byty wprowadzanc na podstawic zloZonych tyjaSnicn

koricow4 pozycig

przedmiotowe

w odpowiedzi na ..wezwania do zloZcnia wy.jaSnicri" jak i

.,wezr.vania do usunigcia blakirw

forn.ralnych" przeslanc przez Komisjg Konkursor.,i.il do poszczeg6lnych of-erent6u.' w zwi4zku
prowadzonq ocenq ofcrt.

W zw'i4zku z ponyZszym naleZy stwicrdzii, 2e postgpo"vanie przeprowadT.onc

przc7.

Komisjg Konkursor.vq byio zgodne z obor.vi4zuj4cyrrri przepisami prawa, dlatego tcZ rraleZy
postanowii jak na wstgpie.
Dccyzja podlega natychrniastowcmu wykonaniu, na podstawic art. 154 ust. 6 ustawy.

POUCZENIE
Na podstawie alt. 1 54 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 200,1 t'. o 6wiadczotriach opieki
zdrowotnc.l linansowanych zc Srodk6w pr-rblicznych (Dz. U. z 2008 r.,

nr 164. poz.

1027

ze zrn.) od ninic.iszei dec.vzji przysluguic skarga do Wojcw'tidzkiego Sqdu Administlacy jncgo

w I{zeszowie,

ul.

Kraszewskicgo 4a, 35-016 ILzeszorv. Skargg wnosi sie; za po(r'edtrictrvem

Dyroktora Podkarpackiego Oddzialu Nalodowego Funduszu Zdrowia
w Rzeszowie, ul. Zamkowa 8, 35-032 Rzesz6w

r.v

z

sicdzib4

terminie trzydziestu dni od dnia dorgczcnia

rozstrzygni gcia w niniejszej sprawie.

Dccyzjq otrzyrnu j4:

l.
2.
3.

09R/030716 'MA-DIIN'|" Nicpubliczny Zaklad Opieki Zdrowotne.j
Malgorzata
Lazorko, Dukielska 4/l L, 35-505 I{zesz6rv;
09111050728 Adent Agnieszka Wrcmbel" Marszalkowska 15/15, 35-215 l{zeszirw;
09Ri030547 Agnieszka Jakubowicz. Craniczn a 4Bl6B,35-3 26 Rzcsziru';

il

4.
5.
6.

091V030576 Agnicszka Koczynasz, Starzyr'rskicgo 2, 35-508 Rzcsz6w;

09R/050006 Agnicszka Miqsik Dragula, Witosl 7, 35- I l5 Rzesz6w;
091V030545 Alicja Garnracka, Magdalena Kazircid sp6lka partnerska lekarzy
stomalolog6w ALMADEN I', Solarza 7, 35-1 l8 l{zesz6*,
7. 09R/030293 Annir Oczko, Ofiar Katynia 1,35-209 Rzesz6w;
8. 09R/030473 Anna Wicijowska-Szwagiel, Kochanowskicgo I 5, 35-201 Rzesz6w;
9. O9IVO3II98 NSDENT. ANNA SPIEWNrc, S^SANKt 6,35.604 RZESZOW;
10.091{/030232 lleata Dutkicr.vicz - Kulinowska, l-lctmariska 211129,35-045 Rzesz6w;
I I . 09R/03 I 026 lJeata KoZak, Malczer.vskiego 12,35-ir \4 Rzeszow;
12. 09R/050418 Beata Kudowska, Slodka 3, 35-303 llzesz6w;
13.09R/030004 Centrum Mcdyczne "MEDICOR" Miizurek Tadeusz, Jablofrskiego 2/4,
3 5-068 I{zesz6w;
14.09R/030539 Piotr Compala wsp6lnik sp6lki cywilnc.j: Cenrrum Medyczne Promcdica
Sp6lka Cywilna: Piotr Compala, Flalina Compala-Ku(nierz-, Plac WolnoSci 17,35-073
Rzcszriw:
15.09R/030539 llalina Cornpala-Kuinierz wsp6lnik spolki cywilncj: Centrum Medyczne
Promeclica Sp6lka Cywilna: [)iotr Cornpala, llalina Compala-Kuinicrz, Plac Wolno5ci
17 ,35-073 l{zesz6w;
16. 091U030262 Krechel - Stolirrz Katarzyna wsp6lnik sp6tki cywilnej: Centrum
Stomatologiczne s.c. lek. stom. Krecl.rel - Stolarz Katarzyna, lek. stom. Itodkiewicz
.lcrzy, Twardowskicgo 6 f,35-302 Ii.zesz6w;
17 . 091U030262 Rodkiewicz Jerzy wspolnik sp6lki cywilne.i: Cenrrum Stomatologiczne
s.c. lek. stonr. Krechel - Stolarz Katarzyna, lek. stom. Rodkiewicz Jerzy,
-fwardowskiego
6 f, 35-302 l{zesz6rv:
18. 09R/030543 Dc Stclnbcrg - Stojalowska Marta, l)odwislooze 6, 35-3'10 Rzesz6wi
1 9. 091U030763 DIINTAL-RI:S Monika KuSnierz, sp6lka jarvna, Kopisto 2/1 30- 1, 35-3 1 5
Rzcsz(rw;
20. 09R/030964 Euro Dcntal Clinik Sp(rlka z o.o., 1440129,37-124 Kraczkowa;
2 I . 09R/030195 llrva Urban, Iletnrarlska 21 ,35-045 I{zesz6w;
22. 091U030268 liwa Woloszyn, Zbyszewskiego I 5/54, 35- 1 I 9 Rzcsz6w;
23. 091{/050467 Cabinct Storratologiczny Agnicszka (ianczarska, Skubisza 9, 35-207
Rz-csz6w:

24.09111050250 Crazyna Szulian, Ks. .lcrzego Popieluszki 204, 35-309 Rzesz6w;
25. 091V0505 l8 GraZyna 'l'ornaka, Legion6rv 3i, 35- l I I Rzcsz,uw;
26. 09tVO50091 Ilona Majkowska-Krzywkowska, Starzyriskiego 2, 35-508 Rzesz6w;

27. 09R/050399 lnga Ostrowska, CYRKONIOWA 2/ t, 3 5 -322 IIZIJ SZO W;
28.091V050211 lreneusz Kolodzicjczyk, Obloric6w Poczty Gdaiskiej l0a/l16, 35-509
I{z-c sz6 r.v;

29. 091V030200 Jarerna - Kuzniar Anna NZOZ "Mcdistor.n", Fletrnariska 15, 35-045
Rzcsz6w;
30. 091V030608 Jaroslaw Makara, lletmariska 21, 35-0,15 ILzcsz6r.v;
IL 091V03 l0l5 .loanna Marczyiiska, Al. Gen. Sikorskiego 47 B,35-304llzesz6w;
12.091V050687 Kaniuczak Krzysztoi. Kocharrowskiego 15/13-14,35-201 l{zesz6w;
33. 091V030795 Kogut Wieslaw, Podg6rskiego 11, 35-330 Rzesz6w;
34. 09ll/050550 Kopkowicz l)awel, BISKUPA PELCZAI{A 4,35-312 Rzesz6w;
35. 091V050084 KUKAWSKA GRAZYNA, Prymasa 1000-lecia 9, 35-51I Rzcsz6w;
36. 091U031016 Lukasz Walcwski, Lcwakowskiego 10, 35-l l9 Rzesz6w;
3l . 091U050243 Malgorzata J anuszovska-Magry6, llatorego I 8, 35-005 l{zesz6w;
38. 091V050466 Malgorzata Mierzwa-Wngk. Krakowska 16, 35-l I I ltzesz6rvl
i9. 091V050132 Malia Cieszyfiska - Wojtaszek, l)qbroi.vskiego 56, 35-036 Rzcsz6w;
12

40.
41.
42.
43.
41.

09R/03 1000 Maria Piwiriska, Slo',vackicgo 1 I . 35-060 Rzcsztirv:
09R/0300I I Mazur St:urislaw. Szopena I,35-055 l{zcszow:
09R/03099[t Mazr-rr-Ocytko Beata. Mickicu,i cza 12.35-064 RZI]SZOW:
09R/050524 lvl ichal Palczak, Sl owacki cgo 7.{. :i 5 -060 Rzcsz6r.r,l

09R/030411 N7.',O7, DORMED Dolota Walicl<a - .lakubiec. Witkaccro 7. l5-l I l
I{zesz6w:
45. 09R/050163 Puzio Renata. Sola:'za l9,A. 35-l I 8 Ilzeszriw;
,+6. 091V030007 RIJNA Spirldziclnia. Rejtana l0/A. 35-310 l{zeszciw:
47. 09R/050 1 66 Renata Skoczek. Padcler.vsk iego I (r4, 3 5-3 30 Rzcsz-6u,:
48. 09R/030237 Bcata Zieliriska r'vsp6lnik sp6lki cywi)nei NZOZ DIINTAL I'l-tJS Sp6lka
cyu'ilna Ilcala Zie lirisl<a. Grzegorz Kosior'" I Ietrnarlska 40. l5-045 Rze szri,uv:
49. 09R/030237 Cirzegorz Kosiol u,sp6lnik sp6lki cl,u,ilncj NZOZ DEN'I'AL PLUS
Spolka cyrvilna Beata Zicliriska, (irzegorz Kosior" IleLmariska 40, 35-045 l{zcsztlw;
50.091V030973 I. Kochmau u'sp6lnik sprilki cyr'r,ilncj DItNIDEN'l' Spolka c.vu'ilna I
Koclrman. B. Kosior-Liptak. Oliar Katl'nia 17 17.8.9, 35-209 Rzcsz6r.v:
51. 09R/0i0973 B. Kosior'-l,iptak wsp6lnik sp6lki cywilncl DENII)ljNT Sp<ilka cyr.r,'ilna
I. Kochnran, B. Kosior-Liptak, Oliar Katynia 1717,8.9.35-209 l{zcsz6u,:
52.09R/030030 Ecinard Lakomy wsp6lnik spolki cyrvilncj: Sprilka cyr.vilna lrclq'ard
'l:,akom1'. Nina Nowak. I(ilirisl<icgo 2.39-300 Miclcc;
53.091{/030030 Nina Noi.vak rvsp6lnik sprilki cl,rvilnej: Spt'rlka c.r,-wilna llclrvard l.akonrv.
Nina Norvak, Kiliriskicgo 2. 39-300 Miclcc;
54. 091V03 1 02:l Michal Magcr wsprilnik spolki cywilncj: MADL,N IAL Sprilka cyrvilna
Michal Mager, Katarzl'na Mager, Al. Nicpodleglo3ci 28,35-i03 l{zeszolv:
55.09I{/031023 Katarzvna Magcr wsptrlnik sp6lki cl,wilncj: MADEN]-AL Sp6lka
cywilna Michal Magcr. Katarzyna Magcr. Al. Nicpodlcglo(ci 28.35-303 Rzesz(lv:
56.09R/0i0038 Robcrt Slorvik rvsprih.rik spfilki c,vrvilne!: NIITPUIII-ICZNY ZAKI-AD
Ol)ILKI ZIIROWO I'Nll.l - STTJI)lrNCKn PIiZYCIIODNTA Sl'ON4A fOT.OCiICZNA
Spolka cvrvilna Robclt Slorvik. Magrlalcna Szcla-Slou,ik. Malgolzata Augustl nN4atusz.. Podkarpacka l. 35-082 l{zcsz6rv;
57.091V030038 Magdalcna Szcla-Slovn'ik r.vsprilnil< spolki cywihrc.i: NtEl)lJBl,lCZNY

ZAKi-AI) OPIIiKI ZDROWO]'NI].I -

S.ftJDITNCKA

PRZ.YCI

IOI)NI/'

STOMA'I OLOGICZNA Sp6lka cyrvilna Robcrt Slou'i)<. N,lagdalena Szcla-Slorvik.
Malgorzata Au gusLyn-Matusz,. Podkarpacl<a l, 35-082 Rzesz6rv;
58.09R/030018 Malgolzata Augustlrr - It4ltusz rvsptilnik sptilki cvrvilncj'
NIIIPURI-ICZNY ZAKLAD OPIIIKI ZI)ltOwO lNDJ
S lI-TDITNCKA
I'l{ZYCllODt,\lA S'IOMATOLOGtCIZNA Sptilka cyu'ilna llobcrt Slorvik.
Magclalcna Szcla-Slorvik. Malgorztrta Augustyn-Matusz.. I'odkalpackzr l. 35-081
I{zcszorv;
59.091V0:10930 Nieptrbliczrry Zaklad Opieki Zdrowotnej VIOL-l)liNT V. I{ozbolska S.
I{ozborski Sp6lka Jau'na,'l'kaczona | 701}, 36-040 Boguchrvala:
60. 091{/030727 N.7,.O.7.. STOMA'f OLOGIA Maslor.vska&Tourarszcwscv - Sn(rlka
par-tnerska. Sicmilaclzkicgo 6. 35-006 l{zcsz6u,:
6l . 09R/030957 Sta.,varska-Brrkol'y .lolanta. I)adercrvskicgo I 26D. 35-328 llzeszt'lr,:
02. (r()R 01004{) SzIit.rl \\,rir'rr,'',lzlii \r I iur. Sw. .lr.lwigi K r',il,rr,r r-'j w Rzt,szorrir.
I.sirurk:r 60/ l. .i5-j0l I{zeszou:
63. 09lt/0j0472 Tclcsa IlcrcS-Zalorr. Zrczclrrie. [i0], lb-0rr2 /ltczcrnic;
64.09R/0305421 lJrszula llorucka, S icmilaclzl< iego 1, 35-006 l{zcszir''v;
65. 09R/03 | 160 Vita l)cntal Anna Wau,rvca. Iletnrariska 62. :15-07t1 [lzcsz-6rr.:
66. 091V0i0282 Wqs Marck. I)1. Wolnoici 17, 35-005 Ilzeszou:

li

67.09R/010017 Wojew6dzki Zesp6l Specjalistyczny w Rzcszowie, Warzywna 3,35-310
Rzeszciw;

6!. 09R/010018

Zesp61 Opieki Zdrowotnej

Nr 2, Fredry 9, 35-005 Rzcsz6w;

1do)uVOSOSt 4 Monika Llyzio. Czrckicg o 2132. 15-051 Rzcszorvr

Y,.rt"

T4

