Narodowv Fundusz Zdrowta

NP'Z

Podkarpacki Oddzial Woiew6dzki w Rzeszowie

znqk: W'O.02 I 2. I 5. 20 I 4. DA

Rzesz6w,

aniu,,Q?,9P.

2014 r.

Agnieszka Kulawiuk wsp6lnik sp6lki cywilnej:

Podkarpackie Centrum Uslug Medycznych s. c.
Agnieszka

Kulawiu\ Malgorzata Rodzof

35-513 Rzesztiw, ul. Wadyslawa Raginisa 6/10

Malgorzata Rodzori wsp6lnik sp6lki cywilnej:
Podkarpackie Centrum Uslug Medycznych s. c.
Agnieszka

Kulawiu\ Malgorzata Rodzof

35-513 Rzesz6w, ul. Wladyslawa Raginisa 6/10

DECYZJA Nr /2?:

12014

Dyrektora Podkarpackiego Oddzialu Wojew6dzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzib4 w Rzeszowie

Na podstawie art. 154 ust. 6 ustawy z dnia 2'7 sierpnia 2004 r. o Swiadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze Srodk6w publicznych
zm.) zwanej dalej ,,ustawq" or^z art. 138 $
postgpowania adminishacyjnego

(tj.

I pkt I

(tj. Dz.U.22008r.,w

164, poz' 1027 ze

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks

Dz. U. 22013 r., poz. 267 ze zm.) zwanej dalej

,,

kpa"

po rozpatrzeniu wniosku o ponowne rozpafizenie sptawy zlo2onego w dniu 30 czerwca
2014

r.

przez Podkarpackie Centrum Uslug Medycznych s.

c.

Agnieszka Kulawiuk,

Malgorzata Rodzoh 35-513 Rzesz6w, ul. Wladyslawa Raginisa 6/10 (powolywanej dalej jako

,,Odwoluj4cy" lub ,,Oferent") od decyzji

nr

8512014 Dyrektora Podkarpackiego Oddzialu

Wojew6dzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

dalej jako ,,Dyrektor POW

Odwoluj4cego

od

z

siedzibq

w Rzeszowie

NFZ) z dnia 20 czerwca 2014 r.
rozstrzygnigcia postQpowania

(powolywanego

oddalajqcej odwoianie

Nr

09-14-

I
I'rxlkrrpacki Oddzial Wojewddzki, ul. Zamkorva 8, l5 {)32 I{zesz6rv
lcl.: 17 860 4l 02, laxr l7 860 42 28, c mailr sekretdriitltrnl; fzcszow.pl

000307/SPO/1411114.2142.026.04/01 przeprowadzonego w trybie konkursu ofert w sprawie

w rodzaju: Swiadczenia
i opiekuricze w zakresie: Swiadczenia w pielggniarskiej opiece

zawarcia um6w

pielggnacyjne

o

udzielanie Swiadczeri opieki zdrowotnej

dlugoterminowej domowej, na obszarze powiatu kolbuszowskiego Dyrektor POW NFZ
oostanawia:

- utrzyma6 w mocy zaskar2on4 decyzjg.

UZASADNIENIE

W dniu 12 marca 2014 r. zostalo ogloszone przez Dyrektora Podkarpackiego Oddzialu
Wojew6dzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w

Rzeszowie postgpowanie konkursowe

nr 09-14-000307/SPOll4ll/14.2142.026.04101 w przedmiocie zawarcia um6w o udzielanie
6wiadczefi opieki zdrowotnej w rodzaju: dwiadczenia pielggnacyjne i opiekuricze w zakresie:
Swiadczenia

w

pielggniarskiej opiece dlugoterminowej domowej, na obszarze. powiatu

kolbuszowskiego.

Oferenci przystgpuj 4cy do konkursu, opr6cz wymagari wynikaj4cych

z

przepis6w

powszechnie obowi4zuj4cego prawa winni byli spelniai wymagania okreilone przez Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia okedlone w:

1.

zarz4dzeniu

2

Nr

57I2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

paLdziemika 2013

r. w

z

dnia

sprawie warunk6w postgpowania dotycz4cych zawierania

um6w o udzielanie Swiadczeri opieki zdrowotnej (ze zm),

2.

zarz4dzeniu

Nr

18 grudnia 2013

87/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

r. w

sprawie okredlenia warunk6w zawierania

i

z

dnia

realizacji um6w

w rodzaju: Swiadczenia pielggnacyjne i opiekuricze w ramach opieki diugoterminowej,

3.

zNz4dzeniu

Nr

3/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

z

dnia

23 stycznia 2014 r. w sprawie okedlenia kryteri6w oceny ofefi w postgpowaniu
w sprawie zawarcia umowy o udzielanie dwiadczeri opieki zdrowotnej (ze zm).

Ogloszenie

o

postgpowaniu zawieralo obligatoryjne elementy

okreSlone

w rozporz1dzeniu Ministra Zdrowia z dnia l5 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu oglaszania
w sprawie zatuarcia umowy o udzielanie iwiadczeri opieki zdrowotnej przez

o postgpowqniu

w

Narodowy Fundusz Zdrowia, zapraszania do udzialu
powo$nuania

i

odwo$nvania komisji konkursowej oraz

rokawaniach, sHadania ofert,

jej

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

i

zarz4dzenia, na podstawie kt6rych

poz. 2719 ze zm.). Opublikowane zostaly takze materialy

przeprowadzono przedmiotowe postgpowanie. W ogloszeniu ustalono termin skladania ofert
na dziei 26 marca 2014 r.. natomiast otwarcie ofert na dzieri 28 marca 2014 r.
Og6lem na postgpowanie wplynglo 4 oferty. Odwolujqcy zlozyl ofert9 w dniu 26 marca
2014 r. Oferta wplyngla w terminie.

W trakcie prowadzonego postgpowania Komisja Konkursowa wezwala lych wszystkich
oferent6w, kt6rych oferty dotknigte byly brakami formalnymi, w tym Odwoluj4cego, do ich

uzupelnienia

w

wyznaczonym terminie. Na podstawie

$ 6 ust. 2 ww. rozpov4dzenia

przeprowadzila kontrolg u dw6ch oferent6w, w tym Odwoluj4cego,

w celu potwierdzenia

prawidlowoSci danych zawartych w ofercie. Podczas kontroli Odwoluj4cego por6wnano dane
zawarte

sprzgt

i

w ofercie ze stanem faktycznym w przedmiocie
wyposa:Zenie.

wyposa:Zenia lokalu

w wymagany

W tym zakresie stwierdzono zgodno56 stanu faktycznego z danymi

zawartymi w ofercie.

Komisja Konkursowa 2qdala 6wnie2 od Swiadczeniodawc6w ubiegajqcych
o zawarcie umowy zloZenia stosownych lrl'jainieri, co znajduje oparcie w
prawnego. Odwoluj4cy zostal wezwany

$ 6 ust. 2

do zlo2enia dodatkowych wyjadnieri

sig

w/w aktu

element6w

spornych w zakresie ankiety, tj. wyja6nienia odpowiedzi rozbieznodci pomigdzy odpowiedzi4

na pytanie ankietowe 1.2.1.1 a dokumentami zlo2onymi
Odwoluj4cego

do zlolenia

w

ofercie. Ponadto wezwala

dodatkowych wyj aSnierl dotyczqcych element6w spomych

harmonogram6w pracy personelu wykazanego w ofercie.

Wezwano r6wnie2 Odwoluj4cego do przedlozenia dodatkowych dokument6w: kopii umowy
najmu lokalu wykazanego w ofercie.

W czgdci jawnej prowadzonego postgpowania odrzucono dwie oferty, w tym ofertq
Odwotuj4cego. Komisja Konkursowa uznala,2e przedlo2ony przez Odwolujqcego dokument

nie potwierdza faktu
w Oddziale Funduszu.

posiadani

a przez niego

prawa do lokalu

w dniu zlo2enia oferty

W dniu 14 maja 2014 r. Komisja Konkursowa otrzymala pismo maj4ce znamiona
protestu, a

w dniu 15 maja 2014 r. protest dotycz4cy odrzucenia wy.rnienionej na wstgpie

oferty. Zgodnie

z

treSci4

w/w protestu odrzucenie oferty byto

bezpodstawne, gdyZ

Odwoluj4cy posiadal na dziei skladania oferty dokumenty potwierdzaj4ce jego prawo do

lokalu wykazanego w ofercie. W dniu 15 maja 2014 r. Komisja Konkursowa postanowila
oddalid protest.

Komisja Konkursowa w dniu 14 maja 2014 r. sporz4dzila ranking kofcowy oceny ofert.

W wyniku uszeregowania ofert w kolejnodci wynikajqcej z L4cznej liczby punkt6w oceny
dokonano wyboru oferent6w

w

kolejnoSci zgodnej

z

uzyskan4 pozycj4

kodcowym, a2 do wyczerpania moZliwej wartoSci zam6wienia okre6lonej

w

w

rankingu

ogloszeniu.

Do zawarcia umowy wybrano:

.
o

Artur Janczyszyn, 36-145 Widelka 612,

IREDAN S.C. Bieniek lrena Kolodziej Daniela, ul. Skubisza 9, 35-207 Rzesz6w.

Odwoluj4cy

w zwi4zku z

odrzuceniem jego oferty zlo2yl

w dniu 19 maja 2014

r.

odwolanie do Dyrektora POW NFZ od rozstrzygnigcia konkursu. Przedmiotowe odwolanie

w terminie. W odwolaniu Oferent wskazal, 2e odrzucenie oferty bylo
bezpodstawne, gdyz Odwoluj4cy posiadal na dzieri skladania oferty dokumenty
zostalo zlo2one

potwierdzaj4ce jego prawo do lokalu wykazanego w ofercie, kt6ry zakwestionowala Komisja

Konkursowa. Koricowo wni6sl

o ponowle

przeanalizowanie wedlug niego niesiusznie

odrzuconej oferty i przywr6cenie jej do postgpowania konkursowego.
Pismem z dnia 20 maja 2014 r., znak: WO.0212.15.2014.DA, Dyrektor POW NFZ na

$ 1 kpa poinformowal Odwoluj4cego o przysluguj4cym mu prawie
udzialu w kaZd)ryn stadium postgpowania, prawie do wypowiedzenia siE co

podstawie art. 10

do

czynnego

do

zebranych dowod6w

i

material6w oraz zgloszonych Z4dan. Oferent skorzystal z powy2szej

moZliwoSci.

Dyrektor POW NFZ w dniu 20 maja 2014 r. wydal decyzjg nr 85/2014 moc4 kt6rej nie

uwzglgdnil odwolania Odwoluj4cego wskazujqc,

2e

postgpowanie konkursowe

przeprowadzone zostalo zgodnie z obowi4zujqcymi przepisami prawa.

Odwolujqcy

w dniu 30

czerwca 2014

r.

zlo?yt wniosek o ponowne rczpatrzenie

sprawy. Przedmiotowy wniosek zlozony zostal w ustawowym terminie. Odwoluj4cy podni6sl,

ze zostal

naruszony jego interes prawny

konkursowego. Koricowo wni6sl

o

w

wyniku naruszenia zasad postgpowania

ponowre rozpatrzen)e sprawy

i

uniewaznienie

postQpowanla.

Pismem

z

dnia 1 lipca 2014

podstawie art. 10 S
czynnego udzialu

I

r.,

znak: WO.0212.152014.DA, Dyrektor POW NFZ na

kpa poinformowal Odwoluj4cego o przysluguj4cym mu prawie do

w ka2dym stadium

postgpowania, prawie do wlpowiedzenia sig co do

zebranych dowod6w i material6w oraz zg)oszonych 2qdah.

Odwoluj4cy skorzystal w dniu

l0 lipca

2014 r. z prawa wzgl4du do akt, jednakZe nie wni6sl

nic nowego do treSci wniosku.

Po rozpatrzeniu wniosku o ponowne rczpatzenie sprawy, Dyrektor POW NFZ
zura:2y|, co nastgpuj e:

Zgodnie z art. 152 ust. 1 ustawy dwiadczeniodawcom, kt6rych interes prawny doznal

uszczerbku

w wyniku naruszenia

przez Fundusz zasad przeprowadzania postqpowania

w sprawie zawarcia umowy o udzielanie Swiadczef opieki zdrowotnej, przyslugujq
odwolawcze i skarga na zasadach okreSlonych w art. 153
Swiadczeniodawca bior4cy udzial

wojew6dzkiego Funduszu,

w

w

i

Srodki

154' Stosownie do art. 154 ustawy

postgpowaniu moze wnie56 do dyrektora oddzialu

terminie

7 dni od dnia ogloszenia o

rozstrzygnigciu

postgpowania, odwolanie dotycz4ce rozstrzygnigcia postgpowania. Po rozpatrzeniu odwolania

dyrektor oddzialu wojew6dzkiego Funduszu wydaje decyzjq administracyjnq uwzglgdniaj4cE
lub oddalajqc4 odwolanie. Od przedmiotowej decyzji przysluguje 6wiadczeniodawcy wniosek

o

ponowrre rozpatrzenie sprawy. Sklada sig go do dyrektora oddzialu wojew6dzkiego

Funduszu w terminie 7 dni od dnia dorgczenia decyzji. Dyrektor oddzialu wojew6dzkiego
Funduszu rozpatruje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia jego

otrzymania i wydaje decyzjg administracyjn4 w sprawie.

Z

poryzszego wynika, 2e rozpaffuj4c wniosek

o

ponowrle rozpatrzenie sprawy

Dyrektor POW NFZ ma za zadanie po raz kolejny rczpoznat

i

rozstrzygn46 sprawq

administracyjn4 oraz ocenii prawidlowodd wydanej decyzji administracyj nej. Z powolanych

wyzej przepis6w ustawy wynika, 2e przedmiotem rozstrzygania jest badanie naruszenia
interesu prawnego Odwolujqcego wskutek naruszenia zasad postqpowania

w

sprawie

o udzielanie Swiadczeri opieki zdrowotnej ' Organ r6wnie2 na tym etapie
prowadzonego postgpowania administracyjnego nie moZe przeprowadzi6 ponownie
zawarcia um6w

postgpowania

w sprawie zawrcia umowy o udzielnie

tego typu czynnoSd nale2y tylko

i

Swiadczeri opieki zdrowotnej, gdyz

wyl4cznie do kompetencji Komisji Konkursowej.

Do uszczerbku interesu prawnego uczestnika postgpowania w procedurze zawierania um6w
doj56 moZe w6wczas, gdy naruszenie zasad postgpowania ma wplyw na oceng moZliwoSci
zawarcia umowy. Wynika

z tego niepodwazalnie, 2e nie mole male26 uznania Dyrektora

POW NFZ wniosek Odwoluj4cego o uniewaZnienie postgpowania.
NaleZy podkre6lii, 2e Prezes

okredlil krlteria oceny ofert
postgpowania

i

NFZ dziataj4c na podstawie art. 146 ust. I pkt 2 i 3 ustawy

warunki wymagane od Swiadczeniodawc6w. W toku calego

byly one jawne

i nie podlegaly

2adnym zmianom. Dodatkowo ogloszenie

o postgpowaniu zawieralo kompletne informacje w przedmiocie podstaw prawnych w oparciu

o

kt6re jest ono prowadzone. Odwoluj4cy

w

o3wiadczeniu

z

dnia 24 marca 2014 r.

dol4czonym do oferty stwierdzil, 2e zapoznal sig z warunkami postgpowania oraz warunkami

zawierania um6w

i

nie zglasza do nich Zadnych zastzezeh, orM ze przyjmuje

stosowania. Oferent posiadal wigc peln4 wiedzg

na temat obowi4zuj4cych

je

do

regulacji

prawnych zwi4zanych z prowadzonym postgpowaniem.

W zlo2onym wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy Odwoluj4cy po raz kolejny
podnosi, Ze

w

postgpowaniu, kt6rego dotyczy odwolanie nast4pilo naruszenie zasad

postgpowania konkursowego

i

wskutek tego doszlo do naruszenia interesu prawnego

Podkarpackiego Centrum Uslug Medycznych s.c. w rozumieniu art. 152 ust. 1 oraz 134 ust.

ustawy. Nastgpnie powoluje si?
000286/SPO/14l1114,2142,026.04/011610414
000309/SPOi14i1114.2142,026.04/011610414,

na postEpowanie nr
oraz postgpowanie ff

w kt6rych przedstawil

1

09-1409-14-

dokumenry dotycz4ce

najmu lokalu o treSci zbliZonej jak w postgpowaniu kt6rego dotyczy niniejsze odwolanie
i nie zostaly one zakwestionowane.

W odpowiedzi na poryZsze nale?y zaznaczyi, ze 6rodki ochrony prawnej przysluguj4
w ramach tocz4cego sig postgpowania konkursowego tj. dotycz4 tego konkretnego
przedmiotu. Dyrektor nie bada w ramach prowadzonego postgpowania sposobu postqpowania

Komisji Konkursowej w innych tocz4cych sig postgpowaniach. Chodzi bowiem o ustalenre
czy

w

ramach konkretnego postgpowania oferenci traktowani byli jednakowo

naruszono ich interesu prawneso.

i

czy nie

Wydajqc decyzjg Nr 8512014 organ zaznaczyl, ze rozpatruj4c przedmiotowe odwolanie

od rozstrzygnigcia

postgpowania konkursowego poddal szczeg6lowej analizie material

dowodowy sprawy, co w konsekwencji umoZliwilo dokonanie pelnej kontroli prawidlowo6ci
przeprowadzenia zaskat2onego postepowania konkursowego, na kt6ry skladaj4 sig wszystkie

oferty zlolone

w

przedmiotowym postgpowaniu konkursowym, dokumenty wytworzone

w przedmiotowym

przez Komisjg Konkursow4

postgpowaniu konkursowym, dokumenty,

pisma, o6wiadczenia skladane przez oferent6w w odpowiedzi na wezwania do uzupelnienia

brak6w formalnych, wyjadnienia skladane przez oferent6w (w odpowiedzi na wezwania
komisji konkursowej) oraz zlo2one protesty.
Jak wynika

z

powyZszego Organ analizuje dokumenty

konkursowego, kt6rego dotyczy odwolanie,

w konkretnego postgpowania

gdy| na podstawie dokumentacji

tego

konketnego postgpowania sprawdza, czy interes prawny Odwoluj4cego doznal uszczerbku

i czy w jego ramach nast4pilo r6wne traktowanie podmiot6w.

Nie

spos6b jednak

pomin4i, ze stan faktyczny w postgpowaniach konkursowych, na

kt6re powoluje sig

Odwolujqcy

000286/SPO/|4ll/14.2142,026.0410116/0414
000309/SPO/14/1114.2142,026.04/011610414

tj.
onz

postgpowanie

postgpowanie

nr
nr

09-14-

09-14'

byl zupelnie odmienny, Ptzedlozone bowiem

przez Oferenta w ich ramach dokumenty:

o

umowa najmu lokalu uzytkowego

z

dnia 24 marca 2014

W6jtem Gminy Tusz6w Narodowy

Medycznych s.c.
000286/sPo/l

.

4| | /

w

a

r.

zawerta pomigdzy

Podkarpackim Centrum Uslug

przypadku postepowania

09-14-

| 4.2142,026.04 I 01 / 6/0414,

promes4 z dnia 7 marca 2014 r. wydan4 przez Dyrektora NZOZ Odrodka Zdrowia

w Woli Zarczyckiej najmu lokalu oraz przedwstgpnej umowy najmu lokalu z dnia

14 marca 2014

r.

za'wartej pomigdzy

w/w a Podkarpackim Centrum

Uslug

Medycznych s.c.

potwierdzaly spelnienie warunk6w na dziei zlo2enia oferty w przeciwieristwie do tego, co
mialo miejsce w niniejszym postgpowaniu konkursowym.

Nalezy podkre5li6,, 2e przedlo2enie przez Odwolujqcego jako zalqcznik do odwolania
dokument6w nie mo2e wplyn46 na spos6b rozparrzenia sprawy. Uplynql ju2 bowiem termin

do zlo2enia oferty lub uzupelnienia jej ewentualnych brak6w. To w oparciu o dokumenty

przedlozone w oke6lonych precyzyjnie terminach Komisja Konkursowa dokonylvala oceny

oferty.
Nale2y stwierdzi6, 2e postgpowanie przeprowadzote ptzez Komisjg Konkursow4 bylo
zgodne

z

obowi4zuj4cymi przepisami prawa,

a na skutek niedokonania wyboru oferty

Odwoluj4cego, nie doszlo do naruszenia jego interesu prawnego.
Slusznie wigc post4pil Dyrektor POW NFZ oddalaj4c odwolanie. Dlatego tez nalezy
post4pi6 jak na wstgpie.

Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu, na podstawie art. 154 ust. 6 ustawy.

Pouczenie

Na podstawie art. 154 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 t. o Swiadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze 6rodk6w publicznych (Dz. U. z 2008 r., nr 164, poz. 1027
ze zm.) od niniejszej decyzji przysluguje skarga do Wojew6dzkiego S4du Administracyjnego

w Rzeszowie, ul. Kraszewskie go 4a,35-016 Rzesz6w. Skargg wnosi sig za poSrednictwem
Dyrektora Podkarpackiego Oddzialu Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzib4
w Rzeszowie, ul. Zamkowa 8,35-032 Rzesz6w w terminie hzydziestu dni od dnia dorgczenia
rozstrzygnigcia w niniej szej sprawie.

Decyzjg otrzymujq:

Artur Janczyszyt, j6-145 Widelka 612;
2. Bieniek lrena wsp6lnik spotki cywilnej: IREDAN S.C. Bieniek lrena Kolodziej Daniela, Skubisza 9,
1.

35-207 Rzesz6w;

3. Kolodziej Daniela wsp1lnik spolki cywilnej: IREDAN S.C. Bieniek lrena Kolodziej Daniela,
Skubisza 9. 35-207 Rzesz6w:

4.

5.

Agnieszka Kulnwiuk wsp6lnik spdlki cywilnej: PODKARPACKIE CENTRUM USLUG
MEDYCZI,'IYCH S.C. Agnieszka Kulawiuk, Malgorzata Rodzofi, 35-5I3 Rzesz6w, MGINISA 6/10;

Malgorzata Rodzofi wspdlnik spdlki cywilnej: PODKARPACKIE CENTRUM USI'UG
MEDYCZNYCH S.C. Agnieszka Kulawiuk, Malgorzata Rodzofi, 35-513 Rzesz6w, RAGINISA 6/10;

6. A/a.

