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DECYZJA Nr {11 lzotl

Dyrektora Podkarpackiego Oddzialu Wojewridzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzib4 w Rzeszowie

Na podstawie art. 154 ust. 6 ustawy z dnia 27 sicrpnia 2004 r. o Swiadczeniach opieki

zdrowotnei finansowanych ze Srodk6w publicznych (tj. Dz. U. z 2008 r.. nr 164. poz, 1027 zc

zm.) zwanej dale.i ..ustawq" o(az art. 138 $ I pkt I ustawy z. dnia 14 czerwca 1960 r. kodcks

postgpowania administracyjnego (tj. Dz. ll. 22013 r., poz.267 ze znt;) zwane.i dalej ,, tpa "po

rozpatrzeniu wniosku o ponowne rozpalrzenie sprawy zloZoncgo w dniu 27.06.2014 r. prz.et,

MAK-DENT S.C. Gabinet Stomatologiczny Malgorzata Rodziriska, Krzysztof Stanck,

D4browskiego 60 b, 35-036 Rzesztiw (powolywanego/ci dalej jako ..Odwolujqcy'' lub

..Olbrent") od decyzji nr 7512014 Dyrcktora Podkarpackiego Oddzialu Wojcwr5dzkiego

Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibq w Rzeszowie (powolywancgo dalej jako

..I)yrcktor POW NFZ') z dnia l8.06.2014 r. oddalaj4cej odwolanie Odw'olujEcego

od rozstrzygnigcia postgpowania nr 09-14-00022215TM107 111117.0000.218.02/01

przeprowadzonego w trybie konkursu ol'ert w sprawic zawarcia um6n'o udzielanie (wiadczcn

opicki zdrowotne.j w rodzaiu: leczenie stomatologiczne w zakresie: (wiadczcnra

o96lnostonratologiczne na obszarze miasta Rzesz6w Dyrektor POW NFZ poslanawia:

- utrzymad w mocy zaskar2on4 decyzjg.

Podkar p,r.ki ()ddzjal wojcsrni?kr, Lrl. Zrnrko!'a S. l5 {)12 Rreszaw
tel.: l7 86011 {)2. lrrr 1; 860.11 28, c nriil sckrctjriat@irlz rzeszorL.fl



UZASADNIENIE

W dniu 11.03.2014 r. zostalo ogloszone przez Dyrektora Podkarpackiego Oddzialu

Wojew6dzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie postgpowanie konkursowe

nr 09-14-000222151M10711107.0000.218.02/01 w przedmiocie zawarcia um6w o udzielanie

Swiadczen opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie stomatologiczne w zakresie: Swiadczenia

o96lnostomatologiczne, obszar: miasto Rzesz6w.

Of'erenci przystgpuj4cy do konkursu, opr6cz wymagai wynikaj4cych z przepis6w

powszechnie obowi4zuj4cego prawa winni byli spelniad wymagania okreSlone przez Prezesa

Narodowego Funduszu Zdrowia okredlone w:

1. Zaru4dzeniu nr 57/2013/DSOZ Prczesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia

2 pu2dziernika 2013 r. w sprawie warunk6w postgpowania dotycz4cych zawierania

um6w o udzielanie Swiadczeri opieki zdrowotnej (ze zm.),

2. zarz4dzeniu w Zarz7dzenie Nr 7712013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie okreSlenia warunk6w zawierania i realizacji um6w

o udzielanie Swiadczeir opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne,

3. zarz4dzeniu nr 3l20l4lDSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia

23 stycznia 2014 r. w sprawie okre6lenia kryteri6w oceny ofert w postgpowaniu

w sprawie zawarcia umowy o udzielanie Swiadczefi opieki zdrowotn ej (ze zm.).

Ogloszenie o postgpowaniu zawieralo obligatoryjne elementy okreslone

w rozporz4dzeniu Ministra Zdrowia z dnia l5 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu oglaszuniu

o poslgpolt)aniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie lwiadczefr opieki zdrowotnei przez

Narodowy Fundusz Zdrowia, zapraszaniu do udzialu w rokowaniach, skladania oJbrt,

powolywania i oclwolyu,ania komisji konkursowej oraz jej zadari (Dz. tJ. z 2004 r., nr 273,

poz.2719 ze zm.). Opublikowane zostaly tak2e materialy i zarzqdzenia, na podstawie kt6rych

przeprowadzono przedmiotowe postgpowanie. W ogloszeniu ustalono termin skladania ofert

na dziei 25.03.2014 t., natomiast otwarcie ofert na d2iefi27.03.2014 r.

Og6lem na postgpowanie wplynglo 75 ofert. Odwoluj4cy zloZyt ofertg w dniu

25 -03.2014 r. Oferta wplyngla w terminie.

W trakcie prowadzonego postgpowania Komisja Konkursowa wezwala tych wszystkich

ol'erent6w, kt6rych oferty dotknigte byly brakami formalnymi, w tyn Odwolujqcego, do ich



uzupelnienia w wyznaczonym terminie. Na podstawie $ 6 ust. 2 ww. rozporz4dzcnta

przeprowadzila kontrolg u 18 of'erent6w. Komis.la Konkursowa Z4dala r6wnieZ od

Swiadczeniodawc6w ubiegaj4cych sig o zawarcic un.rowy zlo2enia stosownych wy.laSniefi. co

znajduje oparcie w $ 6 ust.2 ww. aktu prawnego. Odwolul4cy zhZyl wyjaSnienie w zakrcstc

niezgodno5ci pomigdzy odpowiedzi4 na pylanie ankietowe 1.3.1.2 (..tak'') a deklarowanym

w o1-ercie harmonogramem czasu pracy lckarzy dcntyst<iw. przedstawiajqc nowy

harmonogram i zmieniajqc odpowied2 na pytanic ankietowe w tbrmularzu ofertowym.

Dzialaj4c na podstawie oiwiadczeri przedlo2onych przcz Oferenta Komisja Konkursowa

wprowadzila zmiany w ofercie, w tym zrniany w harmonogramie czasu pracy personelu oraz

zmienila odpowiedZ na w/w pytanie ankietowe .

W czgsci.jawnej prowadzonego postgpowania odrzucono cztery oferty.

W dniu 10.05.2014 r. odbyly sig negocjac.io zakohcz.one podpisaniem. przez Odwolu.iqcego

oraz czlonk6w Komis.li Konkursowej. protokolu koircowego z negoc.iac.ii. W przedr.r.riotowym

protokolc stwierdzono" 2e podpisanie protokolu ncgoc.iacyjnego nie .iest gwarar.rcj4 wybranra

oferty oraz nie oznacza przyrzcczenia zawarcia unrowy.

Komisja Konkursowa w dniu 14.05.2014 r. sporz4dzila ranking kofrcowy oceny of'ert.

W wyniku uszeregowania ot'ert w kolejno5ci wynikaiqce.l z. l4cnte.i liczby punkttiw oceny

dokonano wyboru of'erent6w w kolejnoSci zgodnej z uzyskan4 pozycj4 w rankingu

koicowym. aZ do wyczerpania moZliwej warto6ci zamtlwienia okreSlonej w ogloszeniu- [)o

zawarcia umowy wybrano 60 oferentw

OdwolujEcy w zwi4zku z niewybraniem jego of'eny do zawarcia umowl zloZyi w dniu

2l .05.2014 r. odwolanie do Dyrektora POW Nf'Z od rozstrzygnigcia konkursu. Przednriotowc

odwolanie zostalo zlozone w terminie. W odwolaniu Ol'erent wskazal, ze:

/ niewybranie oI'erty Odwolu.i4cego jest krzywdzqce i niesprawiedliwe.

/ odwolanie motywuje dlugoletni4 (od 2001 roku) i bezproblemow4 wsp6lprac4 z NFZ,

r' gabinet mieSci sig na parterze budynku w przychodni z podjazdem dla os6b

niepelnosprawnych, posiada nowoczcsnc wyposazenie i doslgpny iest 5 dni w tygodniu,

/ planujc zakup aparatu RTG,

/ posiada wielolotnie doiwiadczenie oraz z.atrudnia dwic wykwalifikowane asystcntki

stomatologiczne.

Koricowo wni6sl, iz maj4c na uwadze dobro pac.ient6w prosi o przyznanie kontraktu.

Pismem z dnia 22.05.2014 r., znak: WO.0212.39.2014.DA. Dyrektor POW NFZ na

podstawic aft. l0 $ I kpa poinfonnowal Odwoluiqcego o przyslugui4cym mu prawie do



czynnego udzialu w kaZdym stadium postgpowania, prawie do wypowiedzenia sig co do

zebranych dowod6w i material6w oraz zgloszonych z4da6. Ol'erent nie skorzystal

z powy 2szej mo2liwoSci.

Dyrektor POW NFZ w dniu 18.06.2014 r. wydal decyzjg nr 7512014 moc4 kr6rej nie

uwzglgdnil odwolania Odwoluj4cego wskazuj4c, Ze postgpowanie konkursowe

przeprowadzone zostalo zgodnie z obowi4zuj4cymi przepisami prawa. Dyrektor POW NFZ

odnosz4c sig do argument6w Odwoluj4cego stwierdzil, i2 wskazane w zloZonym odwolaniu

inlbrmacje dotycz4ce dlugoletniej bezproblemowej wsp6lpracy z NFZ, wyposaZenia

gabinetu. dostgpnoSci gabinetu i zatrudnionego personelu zostaly zawafie w ofercie i poddane

ocenie Komisji Konkursowc.i. W wyniku dokonanej przez Komisjg Konkursow4 oceny of'ert,

oferta odwoluj4cego nie uzyskala w rankingu koficowym wystarczajqcej liczby punkt6w, aby

zostai wybran4 do zawarcia umowy. Dyrektor zaznaczyl r6wnie2, Ze nie mogq znalelc

uznania argumenty przedstawione przcz Odwoluj4cego dotycz4ce lokalizacji gabinetu i planu

zakupu RTG ze wzglgdu na to. iZ tego typu okolicznoSci nie mogq i nie maj4 Zadnego

wplywu na ocenq oferty dokonan4 przez Komisjg Konkursow4. Slusznie wigc post4pil

Dyrektor POW NFZ, oddalil odwolanie uznajqc, Ze zarzuty Odwoluj4cego nie zasluguj4 na

uwzglgdnienie.

Odwolu.l4cy w dniu 27.06.2014 r. zlo2yl wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Przedmiotowy wniosek Ao1ony zostal w ustawowym terminie. Odwolujqcy podni6sl, ze do

Jego ofefiy wkrudly sig pomylki, kr6re obni2yly punktacjg tfbrty o ok 12 punkrtiu,. Odwoluj4cy

nie wni6sl 2adnych zantt6w do decyzji wydanej przez Dyrektora POW NFZ. W ponownym

odwolaniu stwierdzil i2l

r' omylkowo zaznaczyl czas pracy lekarzy dentyst6w specjalist6w poni2ej 507o czasu

pracy wszystkich lekarzy,

/ omylkowo podal harmonogram pracy lekarzy i przedstawil prawidlowy,

/ omylkowo udzielil odpowiedzi na pytanie dotycz4ce dostgpu dla os6b

niepelnosprawnych.

Koicowo wni6sl o pozytywne rozpatrzenie of'erty.

Pismem z dnia 01.07.2014 r., znak: WO.0212.39.2014.DA, Dyrektor pOW NFZ na

podstawie art. l0 { I kpa poinlbrmowal Odwolul4cego o przysluguj4cym mu prawie do

czynnego udzialu w kaZdym stadium postgpowania, prawie do wypowiedzenia sig co do

zebranych dowod6w i material6w oraz z.gl,oszonych Z4dah. Oferent nie skorzystal

z powy i.szej moZliwoSci.



Po rozpatrzeniu wniosku o ponowne rozpatrz.enie sprawy. Dyrektor POW NfZ

zwa2yl, co nastgpuje:

Zgodnie z art. 152 ust. I ustawy Swiadoze niodawcom. kt6rych interes prawny doznal

ruszozcrbku w wyniku naruszenia przez Fundusz zasad przeprowadzania postgpowania

w sprawie zawarcia umowy o udzielanie Swiadczei opieki zdrowotnej. przyslugu.i4 Srodki

odwofawcze i skarga na zasadach okreSlonych w art. 153 i 154. Stosownie do ar1. 154 ustawy

Swiadczeniodawca bior4cy udzial w postgpowaniu moZe wnieSi do dyrektora oddzialu

wojcwridzkiego Funduszu, w terminie 7 dni od dnia ogloszenia o rozstrzygnigciu

postgpowania. odwolanie dotycz4ce rozstrzygnigcia postqpowania. Po rozpatrzeniu odwolania

dyrcktor oddzialu wojew6dzkiego Funduszu wydaje dccyzjg administracyjnq uwzglgdnialqc4

lub oddalaj4c4 odwolanie. Od przedmiotowej decyzii przysluguje riwiadczeniodawcy wniosek

o ponownc rozpatrzenie sprawy. Sklada sig go do dyrektora oddzialu wojew6dzkicgo

lunduszu w terminie 7 dni od dnia dorgczenia decyzji. Dyrektor oddzialu wojew6dzkiego

Funduszu rozpalruje wniosek o ponownc rozpatrzenie spra\\) \ terminie l4 dni od dnia.icgo

otrzymania i wydaje decyzjg administracyjn4 w sprawic.

7. powy2szego wynika. 2e rozpatrujqc wniosek o ponowne rozpatrzcnie sprawy

Dyrekt<rr POW NFZ ma za zadanie po raz kole.jny rozpoz.naf i rozstrzygn4i sprawq

adnrinistracyjnq oraz ocenii prawidlowo5i wydanej decyzji administracyjne.l. Z powolanych

wy2e.i przepistiw ustawy wynika. 2e przedmiotem rozstrzygania jesl badanie naruszcnia

interesu prawnego Odwoluj4cego wskutek naruszenia zasad postgpowania w sprawie

zawarcia um6w o udzielanie Swiadczeri opieki zdrowotnei. Organ r6wnie2 na tym etapic

prowadzonego postEpowania administracyinego nie moZc przeprowadzii ponownic

postgpowania w sprawie zawarcia unowy o udzielnie Swiadczefi opieki zdrowotnc.i. gdy2

tego typu czynno3i naleZy tylko i wyl4cznie do kornpetencji Komisji Konkursowc'i.

Do uszczerbku interesu prawnego uczestnika postgpowania w procedurze zawierania umtiw

do.iSc noZe wtiwczas. gdy naruszenie zasad postEpowania ma wplyw na oceng moZliwodci

zawarcia umowy.

Nafe2y podkreSlit.2e Prezes NFZ dzialajEc na podstawie art. 146 ust. I pkt 2 i3
ustawy okre5lil kryteria oceny ofert i warunki wymagane od S*'iadczeniodawc6w. W toku

calego postgpowania byly one jawne i nie podlegaly 2adnym zmianom. Dodatkowo

ogloszcnic o postgpowaniu zawieralo kompletne inlbrmac.ie w przednriocie podstaw

prawnych w oparciu o kt6re .jest ono prowadzono. Odwoluj4cy w o6wiadczeniu z dnia

21.03.2014 r. dol4czonym do oferty stwierdzil. 2c zapoznal sig z warunkami postgpowanta

oraz warunkami zawierania um6w i nie zglasza do nich Zadnych zastrzeleh, <traz. 7.e



przyjmuje .je do stosowania. Oferent posiadal wigc peln4 wiedzg na temat obowiqzuj4cych

regulacj i prawnych zwiqzany ch z prowadzonym postgpowaniem.

We wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy Odwoluj4cy nie wni6si Zadnych

zarz:.rt6w do decyzji w'ydanej przez Dyrektora POW NFZ. Cala konstrukcja wniosku oparta

zostala na powolaniu sig na wlasny bl4d przy sporz4dzaniu oferty, a to:

- przy okreSleniu proporcji pomigdzy etatami pracy lekarzy i lekarzy dentyst6w,

- przy okreSleniu harmonogramu pracy dw6ch lekarzy,

- przy okre5leniu dostEpnoSci blgdnie wybrano opcjg ,,nie" w pyt. 1.6.1.2. Ankiety.

Znamienny jest flakt, 2e Odwoluj4cy bral czynny udzial w prowadzonym poslepowaniu

konkursowym. Celem wyja6nienia konfliktu personelu, powoluj4c sig na wlasny bl4d z\o|yl

zestawienie godzin i dni pracy os6b, kt6rych konflikt ten dotyczyl. Obecnie powoluje sig po

raz kolejny na sw6j bl4d w odniesieniu m. in. do dw6ch os6b, kt6rych w postepowaniu

prcoyzowal dni i godziny pracy. Takie dzialanie sugeruje,2e Odwoluj4cy przedstawia kolejne

brzmienie oferty w zale2noici od celu, kt6ry chce osiqgn46, a kt6rym jest zwigkszenie

punktacj i dla swej oferty.

W pierwszej kolejno5ci naleZy zauwa2.yi, 2e Dyrektor rozpatruj4c wniosek o ponowne

rozpatrzenie sprawy nie przeprowadza ponownie postgpowania konkursowego, nie wykonuje

czynnoSci zastrzelonych dla Komisj i Konkursowej ale bada czy rozstrzygnigcie postgpowania

dokonane przez komisjg zostalo podjgte z naruszeniem zasad postgpow ania i czy wskutek

tego doszlo do naruszenia interesu prawnego Odwoluj4cego. OdwolujEcy nie zglaszal

ewcntualnego blgdu ani podczas negocjacji. ani w odwolaniu od rozstrzygnigcia.

Dodatkowo naleZy r6wnie2 zauwaZy(,, 2e ryzyko prawidlowego sporz4dzenia oferty

spoczywa na oflerenci. Ewentualne braki i pomylki w ofercie obciE2aj1 of'erenta. Komisja

Konkursowa dokonuje oceny w oparciu o oSwiadczenia i dokumenty w niej zalegaj4ce,

a odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie stanowiE podstawg do oceny oferly. Zgodnie

z. art.84 $ 1 Kodeksu cywilnego powolu.j4c sig na bl4d w oSwiadczeniu skladanym innej

osobie i dotycz4cym odplatnej czynnoSci prawnej (zloZenie oferty zmierza do zawarcia

odplatnej umowy) naleZy wykazae,2e blqd zostal wywolany przez t4 osobg, chociaZby bez

jej winy, albo 2e wiedziala ona o blgdzie lub mogla z latwoSci4 blqd zauwatZy|. Odwoluj4cy

jednak w 2aden spos6b nie wykazal, 2e dzialal pod wplywem blgdu. Analiza wniosku

o ponowne rozpalrzenie sprawy wskazuje raczej, 2e odwoluj4cy zmierza do zmiany

oiwiadczenia woli zloZonego w of'ercie w celu zwigkszenia liczby otrzymanych punkt6w.

NaleZy podkreSliri, 2e zmiana oferty na 1ym etapie postepowania jest niedopuszczalna.



Nalc2y stwierdzii, ze postgpowanie przcprowadzone pr7,ez Komisjg Konkursow4 bylo

zgodne z obowi4zuj4cymi przepisami prawa. a na skutek nicdokonania wyboru ol'orty

Odwoluj4cego. nie doszlo do naruszenia jego interesu prawnego. dlatego teZ nale2y

postanowi6 jak na wstgpie.

Decyz.la podlega natychmiastowemu wykonaniu. na podstawie art. 154 ust. 6 ustawy.

Pouczenic

Na podstawie art. |54 ust. 8 ustawy z. dnia 27 sierpnia 2004 r. o riwiadszeniach opieki

zdrowotnej finansowanych ze Srodk6w publicznych (D2.. U. z 2008 r.. nr 164. poz.. 1027

ze zm.) od ninieiszej decyzji przysluguje skarga do Wojcw6dzkicgo S4du Administracyincgo

w Rzeszowie. ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszirw. Skargg wnosi sig za poSrednictwcm

Dyrektora Podkarpackiego Oddzialu Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzib4

w Rzcszowie, ul. Zamkowa 8, 35-032 Rzesz6w w temrinic trzydzicstu dni od dnia dorgczenia

rozsl rzygn iqc ia w niniejszej sprawie.

Decyzjg otrzymuj 4:

| . 09R/0307l6 "MA-DENT" Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotne.i Malgorzata Lazorko.
Dukielska 4/11.. 3 5-505 Rzesz6w;

2, 09R/050728 Adent Agnieszka Wrembel, Marszalkowska l5/ 1 5. 35-21 5 Rzesz6w:
3. 09R/030547 Agnieszka Jakubowicz, Graniczna 4B/6B. 3 5-326 Rzeszow:
4. 09R/030576 Agn ieszka Koczynasz, Starzyiskiego 2, 3 5-508 Rzeszow l
5. 09R/050006 Agnieszka Mi4sik Dragula, Witosa 7, 35- l | 5 Rzeszou;
6. 09R/030545 Alic.ja Gamracka, Magdalena Kazir6d sp61ka parlnerska lekarzy stomatolog6w

ALMADEN I'. Solarza 7, 35- I I 8 Rzeszriwr
7. 09R/030293 Anna Oczko. Ofiar Katynia I , 35-209 Rzesz6w;
8. 09R/030473 Anna Wicijowska-Szwagiel, Kochanowskiego 15, 35-201 Rzesz6w:
q. OgR/O] I I98 ASDENT - ANNA SPIEWAK, SASANKI 6. J5-604 RZESZOW:
10. 09R/030232 Beata Dutkiewicz - Kulinowska. tletmaiska 2ll129, 35-045 Rzeszdrv:

ll.09R/03 1026 Beata KoZak, Malczewskiego 12,35-ll4 Rzesz6w;
I 2. 09R/05041 8 Beata Kudowska. Slodka 3. 35-303 Rzesz6w:
13. 09Rrc30004 Centrum Medyczne "MEDICOR" Mazurek 'fader.rsz, Jabbtiskiego 2/4. 35-06ti

Rzeszow:
14.09Rrc30539 Piotr Compala wsp6lnik sp6lki cywilnej: Centrunr Medycznc Prornedica Sp6lka

Cyw'ilna: Piolr Compala, Halina Compala-Ku(nierz, Plac Wolno6ci 17. 15-073

Rzesz6w:
15. 09R/030539 Halina Compala-KuSn ierz wsp6lnik sp6lki cywilncj: Centrurn Medyczne Promedrca

Sp6lka Cywilna: Piotr Compala, Halina Compala-Ku(nierz. Plac Wolno6ci 17.

3 5-073 Rzeszirw:



16. 09R/030262 Krechel - Stolarz Katarzyna wsp6lnik sp6lki cywilnej: Centrum Stomatologiczne s.c.
lek. stom. Krechel - Stolarz Katarzyna, lek. stom. Rodkiewicz Jerzy, Twardowskiego
6 f.I5-302 Rzesz6u:

l'7.09R/030262 Rodkiewicz Jerzy wsp6lnik sp6lki cywilnej: Centrum Stomatologiczne s.c. lek. stom.
Krechel - Stolarz Katarzlna. lek. stom. Rodkiewicz Jerzy, Twardowskiego 6 F,
35-302 Rzesz6w:

I 8. 09R/030543 De Sternberg - Sto.lalowska Marta, Podwislocze 6,35-310 Rzesz6w;
19. 09R/030763 DENTAL-RES Monika Ku6nierz, sp6lkajawna, Kopisto 2/130-1, 35-315 Rzesz6w;
20. 09R/030964 Euro Dental Clinik Sp6{ka z o.o., 1440129,37-124 Kraczkowa;
2 | . 09R/030195 Ewa Urban, Hetmariska 21, 35-045 Rzesz6w;
22. 09W030268 Ewa Woloszyn, Zbyszewskiego 1 5154, 35-1 19 Rzesz6w;
23. 09R/050467 Gabinet Stomatologiczny Agnieszka Ganczarska, Skubisza 9, 35-207 Rzesz6w;
24. 09R/050250 Gra2yna Szafran, Ks. Jerzego Popieluszki 20A,35-309 Rzesz6w;
25. 09R/050518 Gra2yna Tornaka, Legion6w 33, 35-l ll Rzesz6w,
26.09Ri050091 llona Maj kowska-Krzywkowska. Starzyriskiego 2,35-508 Rzesz6w;
27. 09R/050399 hga Ostrowska, CYRKONIOWA 211,35-322 RZESZOW;
28.09R/050211 lreneusz Ko{odziejczyk, Obrorictiw Poczty Cdariskiej l0a/l 16,35-509 Rzesz6w;
29. 09R/030200 Jarema - KuZniar Anna NZOZ "Medistom", Hetmariska 15, 35-045 Rzesz6wr
30. 09R/030608 Jaroslaw Makara, Hetmariska 21 , 35-045 RZESZOW:
3 I . 09R/03 I 0 | 5 Joanna Marczyriska, Al. Gen. Sikorskiego 47B, 35-304 Rzesz6w;
32.09R/050687 Kaniuczak Krzysztof. Kochanowskiego l5/13-14,l5-201 RZESZOW;
33. 09PJ030795 Kogut Wieslaw, Podg6rskiego I | , 35-330 Rzesz6w;
34. 09R/050550 Kopkowicz Pawel, BISKUPA PELCZARA 4, 35-3 l2 RZESZOW;
35. 09R/050084 KUKAWSKA CRAZYNA. Pryrnasa 1000-lecia 9, 35-5 | I Rzesz6w;
36. 09R/0310l6 Lukdsz Walewski, l,ewakowskiego 10,35-Il9 Rzesz6w;
37. 09R/050243 Malgorzata Januszewska-MagryS. Batorego I 8, 35-005 Rzesz6w;
38. 09R/050466 Malgor:zata Mierzwa-Wngk, Krakowska I 6, 35- I I I Rzesz6w;
39. 09R/050132 Maria Cieszyfska - Wojtaszek, D4browskiego 56, 35-036 Rzesz6w;
40. 09R/03 1 000 Maria Piwiriska, Slowackiego l l, 35-060 Rzesz6w;
41. 09R/03001 I Mazur Stanislaw, Szopena l. 35-055 Rzesz6w;
42. 09R/030998 Mazur-Ocytko Beata, Mickiewicza 12,35-064 RZESZOW;
43. 09R/050524 Michal Palczak. Slowackiego 7A, 35-060 Rzesz6w:
44. 09R/03041I NZOZ DORMED Dorota Walicka - Jakubiec, Witkacego 7,35-l ll Rzesz6w;
45.09R/050163 Puzio Renata, Solarza l9A.,35-ll8 Rzesz6w:
46. 09R/030007 RENA Sp6ldzielnia, Rejtana l0/A, 35-310 Rzesz6w;
47. 09R/050 1 66 Renata Skoczek, Paderewskiego 1 64, 35-330 Rzesz6w;
48. 09R/030237 Beata Zieliriska wsp6lnik sp6lki cywilnej NZOZ DENTAL PLUS Sp6lka cywilna

Beata Zieli6ska, Grzegorz Kosior, Hetmariska 40, 35-045 Rzesz6w;
49.09R1030231 Grzegorz Kosior wsp6lnik sp6lki cywilne.j NZOZ DENTAL PLUS Sp6lka cywilna

Beata Zieliriska, Grzegorz Kosior, Hetmafska 40, 35-045 Rzesz6w;
50.09R/030973 I. Kochman wsp6lnik sp6lki cywilnej DENIDENT Sp6tkacywilna I. Kochman, B.

Kosior-Liptak, Ofi ar Katyn ia l7 17,8,9. 3 5-209 Rzeszow;
5L 09R/030973 B- Kosior-Liptak wsp6lnik spolki cywilnej DENIDENT Sp6lka cywilna I. Kochman,

B. Kosior-Liptak, Ofiar Katynia 1717,8,9,35-2Og Rzesz6w;
52.09R/030030 Edward Lakorny wsp6lnik sp6lki cywilnej: Spolka cywilna Edward Lakomy. Nina

Nowak, Kiliriskiego 2. 39-300 Mielec;
53. 09R/030030 Nina Nowak wsp6lnik sp6tki cywilne.j: Sp6ika cywilna Edward Lakomy, Nina

Nowak. Kiliriskiego 2, 39-300 Mielec;
5,1. 09R/031023 Michal Mager wsp6lnik sp6lki cywilnej: MADENTAL Sp6tka cywilna Michal

Mager, Katarzyna Mager, Al. NiepodlegloSci 28,35-303 Rzesz6w;
55. 09R/03 1023 Katarzyna Mager wsp6lnik sp6lki cywilnej: MADENTAL Sp6lka cywilna Michal

Mager, Katarzyna Mager, Al. Niepodleglo5ci 28,35-303 Rzesz6w;
56. 09R/030038 Robert Slowik wsp6lnik sp6lki cywilnej: NIEPUBLICZNY ZAKLAD OPTEKI

ZDROWOTNEJ - STUDENCKA PRZYCHODNIA STOMATOLOGICZNA



Sp6lka cyrvilna Robert Slowik, Magdalena Szela-Slowik, Malgorzata Augustyn-
Matusz,, Podkarpacka l, 35-082 Rzesz6w;

57. 09R/030038 Magdalena Szela-Slowik wsp6lnik sp6lki cywilnej: NIEPUBLICZNY ZAKLAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ - STUDENCKA PRZYCHODNIA
STOMATOI-OGICZNA Sp6{ka cywilna Robert S{owik, Magdalena Szela-Slowik,
Malgorzata Augusryn-Matusz,, Podkarpacka l, 35-082 Rzesz6w;

58. 09R/030038 Malgorzata Augustyn - Matusz wsp6lnik sp6lki cywilne.j: NIEPTJBLICZNY
ZAKN,AD OPIEKI ZDROWOTNEJ . S'TUDENCKA PRZYCHODNIA
STOMATOLOGICZN A Sp6lka cywilna Robert Slowik, Magdalena Szela-Slowik,
Malgorzata Augustyn-Matusz,, Podkarpacka l. 35-082 Rzesz6w;

59. 09R/030930 Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej VIOL-DENT V. Rozborska S. Rozborski
Sp6lka Jawna, Tkaczowa 1708, 36-040 Boguchwala;

60. 09R/030727 N.Z.O.Z. STOMATOLOCIA Maslowska&Tomaszewscy - Sp6lka partnerska.

Siemiradzkiego 6, 35-006 Rzesz6w:
6 | . 09R/030957 Stawarska-Bukowy Jolanta, Paderewskiego 126D,35-328 Rzesz6w;
62.09PJO10046 Szpital Wojew6dzki Nr 2 im. Sw. Jadwigi Kr6lowej w Rzeszowie, Lwowska 60/1,

35-301 Rzesz6w;
63. 09R1030412 Teresa Bere5-Zar6w, Zaczernie 804, 36-062 Zacz.ernie:
64. 09R/030544 Urszula Borucka, Siemiradzkiego 4,35-006 Rzeszowl
65. 09R/03 | 160 Vita Dental Anna Wawryca. Hetmanska 62, 35-078 Rzesz6w;
66. 09R/030282 W4s Marek, Pl. Wolno6ci 17, 35-005 Rzesz6w;
67. 09R/010017 Wojew6dzki Zesp6l Spec.ialistyczny w Rzeszowie. Warzywna 3. 35-3 l0 Rzesz6w:
68. 09R/010018 Zesp6l Opieki Zdrowotnej Nr 2, Fredry 9, 35-005 Rzesz6w;
69.09R/030331 Malgorzata Rodziriska wsp6lnik sp6lki cywilnej: MAK-DENT S.C. Gabinet

Stomatologiczny Malgorzala Rodzi6ska, Krzysztof Stanek, D4browskiego 60 b,
3 5-036 Rzesz6wl

70. 09R/030331 Krzysztof Stanek wsp6lnik sp6lki cywilnej: MAK-DENT S.C. Gabinet
Stomatologiczny Malgorzata Rodzi6ska. Krzysztof Stanek, D4browskiego 60 b,
35-036 Rzesz6w:
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