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DECYZJA Nr u-11 /2014

Dyrektora Podkarpackiego Oddzialu Wojew6dzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzib4 w Rzeszowie

Na podstawie art. 154 ust. 6 ustawy z dnia27 sierpnia 2004 r. o Swiadczeniach opieki

zdrowotnej finansowanych ze Srodk6w publicznych (tj. Dz.U.22008r.,nr 164, poz. 1027 ze

zm.) zwanej dalej ,,ustawq" oraz art. 138 $ 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks

postgpowania administracyjnego (tj, Dz. U. 22013 r., poz.267 ze zm.) zwanej dalej ,,kpa"

po rozpatrzeniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zlozonego w dniu 7 lipca 2014 t-

przez Pana Andrzeja Skrzypka, 20-128 Lublin, ul. Okrzei 10/2 (powolywanego dalej jako

,,Odwoluj4cy" lub ,,Oferent") od decyzji nr 8l/2014 Dyrektora Podkarpackiego Oddzialu

Wojew6dzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzib4 w Rzeszowie (powollvanego

dalej jako ,,Dyrektor POW NFZ') z dnia 20 czerwca 2014 r' oddalaj4cej odwolante

Odwolujqcego od rozstrzygnigcia post9powanla nr 09- 14-

000312/SPO/14l1114.2140.026.04l01 przeprowadzonego w trybie konkursu ofert w sprawte

zawarcia um6w o udzielanie swiadczeri opieki zdrowotnej w rodzaju: Swiadczenia

pielggnacyjne i opiekuricze w zakresie: Swiadczenia zespolu dlugoterminowej opieki dla

pacjent6w wentylowanych mechanicznie, obszar: wojew6dztwo podkarpackie Dyrektor POW

NFZ oostanawia:
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- utrzymad w mocy zaskarion{ decyzjg.

UZASADNIENIE

W dniu 12 marca 2014 r. zostalo ogloszone przez Dyrektoru Podkarpackiego Oddzialu

Wojew6dzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie postgpowanie konkursowe

nr 09-14-00031215PO11411114.2140.026.04101 w przedmiocie zawarcra um6w o udzielanie

Swiadczeri opieki zdrowotnej w rodzaju: Swiadczenia pielggnacyjne i opiekuricze w zakresie:

Swiadczenia zespolu dlugoterminowej opieki dla pacjent6w wentylowanych mechanicznie,

obszar: wojew6dztwo podkarpackie.

Oferenci przystgpuj4cy do konkursu, opr6cz wymagaf wynikajqcych z przepis6w

powszechnie obowipujqcego prawa winni byli spelnia6 wymagania okredlone przez Prczesa

Narodowego Funduszu Zdrowia okedlone w:

l. zarz4dzeni,t Nr 87/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia

18 grudnia 2013 r. w sprawie oke3lenia warunk6w zawierania i realizacji um6w

w rodzaju: Swiadczenia pielggnacyjne i opiekuricze w ramach opieki

dlugoterminowej

2. zarz4dzeniu Nr 57/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia

2 paldziemika 2013 r. w sprawie warunk6w postgpowania dotycz4cych zawierania

um6w o udzielanie Swiadczeri opieki zdrowotnej (ze zm),

3. zarz4dzeniu Nr 3/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia

23 stycznia 2014 r. w sprawie okreSlenia kyteri6w oceny ofert w postgpowaniu

w sprawie zawarcia umowy o udzielanie Swiadczef opieki zdrowotn€1 Qe zm).

Ogloszenie o postgpowaniu zawieralo obligatoryjne elementy okre6lone

w rozporz4dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu oglaszania

o postgpowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie iwiadczey't opieki zdrowotnej przez

Narodowy Fundusz Zdrowia, zapraszania do udzialu w rokowaniach, sleladania ofert,

powolltwania i odwolywania komisji konkursowej oraz jej zadart (Dz. U. z 2004 r., nr 273,

po2.2719 ze zm.). Opublikowane zostaly takae materiaty i zarz4dzenia, na podstawie kt6rych

przeprowadzono przedmiotowe postgpowanie. W ogloszeniu ustalono termin skladania ofert

na dziei 26 marca 2014 r., natomiast otwarcie ofert na dzieh2S marca 2014 r.



Og6lem na postgpowanie wplynglo dziewig6 ofert. Odwoluj4cy zlo2yt ofertg w dniu

26 marca2014 r. Ofena wplynEla w terminie.

W trakcie prowadzonego postgpowania Komisja Konkursowa wezwala tych wszystkich

oferent6w, kt6rych oferty dotknigte byly brakami formalnymi, w tym Odwoluj4cego, do ich

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

przeprowadzila kontrolg u siedmiu oferent6w, w tym Odwolujqcego, w celu potwierdzenia

prawidlowoSci danych zawartych w ofercie. Podczas przeprowadzonej w dniu 29 kwietnia

2014 r. kontroli Oferenta stwierdzono rozbie2no66 pomigdzy danymi zawartymi w ofercie

a stanem faktycznym. Jednalde po przedlozeniu przez Oferenta w dniu 9 maja 2014 r.

dokumentacji dotycz4cej spzgtu, kt6ry mialby byi wykorzystywany do realizacji umowy

oraz oSwiadczenia dotycz4cego stwierdzenia podczas kontroli braku czg6ci sprzgtu

wykazanego w ofercie Komisja Konkursowa uznala zgodnoSC oferty ze stanem faktycznym.

Komisja Konkursowa 24dala r6wniez od Swiadczeniodawc6w ubiegaj4cych sig

o zawarcie umowy zioZenia stosownych wyjaSnieri, co znajduj e oparcie w $ 6 ust. 2 ww. aktu

prawrego. W przypadku Odwoluj4cego dotyczylo to przedloZenia kserokopii um6w

o udzielanie Swiadczeri w zakresie: Swiadczenia zespolu dlugoterminowej opieki domowej dla

pacjent6w wentylowanych mechanicznie dla calego wykazanego w formularzu ofertowym

personelu, kserokopii kwalifikacji i wymaganych kurs6w/specjalizacj i dla calego wykazanego

w ofercie personelu medycznego, zgodnie z wymaganiami okreSlonymi w obowi4zuj4cym

rozporzqdzeniu Ministra Zdrowia dnia 22 listopada 2013 roku w sprawie Swiadczen

gwarantowanych z zalcesu iwiadczeri pielggnacyjnych i opiekuhczych w ramach opieki

dlugoterminowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1480), koniecznoSci udokumentowania rocznego

do3wiadczenia zawodowego wszystkich pielggniarek przedstawionych w ofercie Ponadto,

w zwipku z odpowiedzi4 na pytanie ankietowe 1.3.1.1. dotyczqce zapewnienia samochodu

osobowego wez\ryano Odwolujqcego o przedlo2enie dokumentu potwierdzaj4cego mo2liwodi

uzytkowania samochodu wraz z kserokopi4 dowodu rejestracyjnego z aktualnym przegl4dem

tecbnicznym aw zwiqzku udzielon4 odpowiedzi4 na pltanie ankietowe 1.4'5.1. wezwano

Odwoluj4cego do wyjafnienia kwestii spelniania przez wykazane w ofercie respiratory

wymagarl okre6lonych w w/w rozporz4dzeniu Ministra Zdrowia. W zwiTku z odpowiedzi4

na pytanie ankietowe 1.4.5.6., wezwano Odwoluj4cego do zlo2enia wyjaSnieri dotycz4cych

zapewnienia przez niego sprzgtu niezbgdnego do obslugi respiratora (w tym sprzqt

jednorazowego uzycia).



W ramach czgSci jawnej postgpowania Komisja Konkursowa przeprowadzila rozmo!\y

z 4 oferentami, w tym z Odwolujqcym, kt6rych oferty budzily w4tpliwoici co do sposobu

realizacji dwiadczefi w pr4padku zawarciu umowy.

W czgSci jawnej prowadzonego postgpowania odrzucono dwie oferty.

Komisja Konkursowa w dniu 14 maja 2014 r. sporz4dzila ranking koricowy oferl.

Powstal on w wyniku uszeregowania ofert w kolejno6ci wynikaj4cej z l1cnej liczby punkt6w

oceny. Ponadto jeszcze w ramach czgSci jawnej postgpowania przeprowadzila rozmowy

z 4 oferentami (w tym z Odwoluj4cym), kt6rych oferty budzily wqtpliwodci co do sposobu

realizacji dwiadczeri w przlpadku zawarcia umowy.

W dniu 15 maja 2014 r. dokonano wyboru oferent6w w kolejnoSci zgodnej

z uzyskan4 pozycj4 w rankingu koricowym, a2 d,o wyczerpania moZliwej wartodci

zam6wienia okredlonej w ogloszeniu. Do zawarcia umowy wybrano:

. Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Wenti-Med S.C. Piotr Compal4 Stanislawa

Szabatowska-Fudali, Plac WolnoSci 17, 35-07 3 Rzesz6w;

o HELP HOMECARE sp6lka z ograniczon4 odpowiedzialnodci4, ul. Jasielska 10,

60-476 P oznah-Ieiryce;

o MS Clinsearch Specjalistyczny Niepubliczny Zakl.ad Opieki Zdrowotnej Janusz

Milanowski, Katrzyna Szmygin-Milanowska Sp6lka Jawna, ul. Piastowska 15,

20-610 Lublin.

Odwoluj4cy w zwi4zku z niewybraniem jego oferty do zawarcia umowy zloZyl w dniu

20 maja 2014 r. odwolanie do Dyrektora POW NFZ od rozstrzygnigcia konkursu.

Przedmiotowe odwolanie zoslalo zlo2one w terminie. W odwolaniu Oferent uznal podjgt4

decyzje za krzywdz4c4 i niesprawiedliw4. Domagal sig rozpatrzenia swoj ej oferty w calodci

tj. z uwzglgdnieniem ceny, anie z jej pominigciem.

Pismem z dnia 2l maja 2014 r., znak: W O.0212.28.2014.DA, Dyrektor POW NFZ na

podstawie art. 10 $ 1 kpa poinformowal Odwoluj4cego o przyslugujqcym mu prawie do

czynnego udzialu w ka2dym stadium postgpowania, prawie do wypowiedzenia sig co do

zebranych dowod6w i material6w oraz zgloszonych z4dan. Oferent nie skorzystal

z powyLszej mo2liwoici.

Dyrektor POW NFZ w dniu 20 czerwca 2014 r. wydal decyzjg nr 81/2014, mocq kt6rej

nie uwzglgdnii odwolania Odwoluj4cego wskazuj4c, Ze postgpowanie konkursowe

przeprowadzone zostalo zgodnie z obowi4zuj4cymi przepisami prawa.



Odwotuj4cy w dniu 7 lipca 2014 r. Ao2yl wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Przedmiotowy wniosek zlo2ony zostal w ustawowym terminie. Odwoluj4cy podni6sl, 2e me

przekonuje go uzasadnienie Decyzji Nr 8ll20l4 z dnia 20 czerwca 2014 r, Stwierdzil, 2e

uzyskanie przez niego 40 punkt6w za kyterium niecenowe, powinno skutkowad

zaproszeniem do negocjacji. Wskazal, ze nastqpna w kolejnoSci oferta uzyskala 27, 5 pkt tj.

o 12 pkt mniej. Zaznaczyl, 2e w odwolaniu nie domagal sij przyznania punkt6w za certyfikat

jakoSci ISO ale chodzilo mu jedynie o poinformowanie Komisji o jego rozszerzeniu na

lokalizacjg wskazanq w ofercie. Odwoluj4cy analizuj4c tabelg, kt6ra zoslala zamieszczona

w zaskar2onej decyzji pokazuj4c4 ranking oferent6w wg kr1'teri6w jakodciowych stwierdzil,

ze trzy najv,"y2ej ocenione oferty mialy po 45 pkt. (100% mozliwych do uzyskania), a jego

oferta uzyskala 40 pkt., co daje 88,88 % punkt6w moZliwych do uzyskania. Maj 4c na uwadze

fakt, i2 dwie nastgpne oferty mialy po 22.5 pkq a ostatnia 15 pkt uznai za nieprawidlowe nie

zaproszenie go do negocjacji z powodu r62nicy punktow€1 (przez niego niepodwa2anej).

Zdaniem Odwolujqcego takie dzialania Komisji Konkursowej budz4 w4tpliwodci co do

prawidlowoSci oceny ofert zlo2onych w przedmiotowym postqpowaniu pod k4tem oceny

k4'teri6w jakoiciowych oraz bez uwzglgdnienia dobra pacjenta.

Pismem z dnia 8 lipca 2014 r., znak: WO.0212.28.2014.DA, Dyrektor POW NFZ na

podstawie art. 10 $ 1 kpa poinformowal Odwoluj4cego o przyslugujqcym mu prawie do

czynnego udzialu w ka2dym stadium postgpowania, prawie do wypowiedzenia sig co do

zebranych dowod6w i material6w oraz zgloszonych 24dah. Oferent nie skorzystal

z powylszej mo2liwo6ci.

Po rozpatrzeniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, Dyrektor POW NFZ zwazyl,

co nastgpuje:

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

uszczerbku w wyniku naruszenia przez Fundusz zasad przeprowadzania poslgpowania

w sprawie zavtarcia umowy o udzielanie dwiadczeri opieki zdrowotnej, przysluguj4 drodki

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

dwiadczeniodawca bior4cy udzial w postgpowaniu moze wnie56 do dyrektora oddzialu

wojew6dzkiego Funduszu, w terminie 7 dni od dnia ogloszenia o rozstrzygnigciu

postgpowania, odwolanie dotycz4ce rozstrzygnigcia postgpowania. Po rozpatrzeniu odwolania

dyrektor oddzialu wojew6dzkiego Funduszu wydaje decyzjq administracyjn4 uwzglgdniaj4cq

lub oddalaj4c4 odwolanie. Od przedmiotowej decyzji przysluguje iwiadczeniodawcy wniosek



o ponowne rczpatzenie 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 rczpa'rzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia jego

otrzymania i wydaje decyzjg administracyjn4 w sprawie.

Z powyZszego wynika, 2e rozpatruj4c wniosek o ponowre rozpatrzenie sprawy

Dyrektor POW NFZ ma za zadanie po raz kolejny rozpomal i rozstrzygn46 sprawg

administracyjn4 oraz oceni6 prawidlowo5i wydanej decyzji administracyjnej. Z powolanych

wy2ej przepis6w ustawy wynika, 2e przedmiotem rozstrzygania jest badanie naruszenia

interesu prawnego Odwolujqcego wskutek naruszenia zasad postgpowania w sprawie

zawarcia um6w o udzielanie Swiadczeri opieki zdrowotnej. Organ r6wnie2 na tym etapie

prowadzonego postgpowania administracyjnego nie mo2e ptzeprowadzil ponownie

postgpowania w sprawie zav,'ucia umowy o udzielnie Swiadczeri opieki zdrowotnel, gdyz

tego typu czynno5i nalezy tylko i wyl4cznie do kompetencji Komisji Konkursowej. Do

uszczerbku interesu prawnego uczestnika postgpowania w procedurze zawierania um6w doj 56

mo2e w6wczas, gdy naruszenie zasad postgpowania ma wpiyw na oceng mo2liwo5ci zawarcra

umowy.

NaleZy podkeSlit,,2e Prezes NFZ dzialaj4c na podstawie arl. 146 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

okedlil kyteria oceny ofert i warunki wymagane od Swiadczeniodawc6w. W toku calego

postgpowania byly one jawne i nie podlegaly Zadnym zmianom. Dodatkowo ogloszenie

o postgpowaniu zawieralo kompletne informacje w przedmiocie podstaw prawnych w oparciu

o kt6re jest ono prowadzone. Odwoluj4cy w odwiadczeniu z dnia 25 marca 2014 r.

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

zawierania um6w i nie zglasza do nich 2adnych zastrzeZeh, oraz 2e przyjmuje je do

stosowania. Oferent posiadal wigc peln4 wiedzg na temat obowiqzuj4cych regulacji

prawnych zwiqzanych z prowadzonym postgpowaniem.

Odnosz4c sig do zarzut6w Odwoluj4cego naleZy stwierdzid, Ze Dyrektor POW NFZ

dokladnie przeanalizowal sprawg i nie dopatrzl sig nieprawidlowoSci w dzialaniu Komisji

Konkursowej. Podstawq niZszej oceny oferty Odwotuj4cego bylo nieposiadanie przez niego

certyfikatu ISO dotycz4cego lokalizacji wskazanej w ofercie. Pozostali, wybrani do

negocjacji, oferenci przedlozyli w swych ofertach stosowne certyfikaty ISO. Odwolujqcy oo

prawda przedloZyi w dniu 14 maja 2014 r. Komisji Konkursowej certyfikat dotycz4cy

systemu zarz4dzania jako5ci4 jednakZe zostal on wystawiony przez firmg certyfikuj4c4 w dniu



14 kwietnia 2014 r., czyli na dziefi zlohenia oferty w postgpowaniu konkursowym nr 09-14-

0003 12ISPO/14 /l/14.2140.026.04/01 stosownego certyfikatu nie posiadal. Nale2y

przypomnie6, 2e Komisja Konkursowa dokonuje oceny oferty jedynie na podstawie

dokument6w w niej zawartych oraz o6wiadczeri zloZonych przez oferent6w we wskazanych

przez ni4 terminach. Dlatego te2 wladnie na podstawie certyfikat6w ISO 9001 systemu

zarz4dzania jakoSciq wydanych przez uprawnione do tego jednostki, maj4c na uwadze dobro

pacjent6w nabrala przekonania co do jakodci udzielania Swiadczei przez ofercnt6w.

Na marginesie Dyrektor POW NFZ zavwaii a, 2e podczas protokolowanego w dniu

14 maja 2014 r. spotkania Odwoluj4cego z Komisj4 Konkursow4 odpowiadaj4c na p)tanie

dotycz4ce objgcia opiek4 pacjenta, zamieszkalego np. na terenie Rzeszowa Odwotuj4cy

oSwiadczyl, 2e w przypadku trudnoSci w zabezpieczeniu opieki ze wzglgdu na odleglo66,

pacjent zostanie przekazany innemu Swiadczeniodawcy, kt6ry realizuje umowg w tym

zakresie. W przypadku nie uzgodnienia przekazania, pacjent zostanie objgty opiek4.

Wskazuj4c przeslanki, kt6rymi kierowala sig Komisja Konkursowa zapraszaj4c do

koricowych negocjacji jedynie trzech oferent6w nale2y podke6li6,2e zgodnie z zapisani art.

142. ust. 7 ustawy Komisja ma obowi4zek przeprowadzid negocjacje co najmniej z dwoma

oferentami, o ile w konkursie bierze udzial wigcej ni2 jeden oferent. Tak wigc Komisja

Konkursowa nie ma obowipku przeprowadzania negocjacji z ka2dym oferentem, moze w

tym zakresie dokonai wyboru. Tak tez postepila w tym przypadku maj4c na uwadze wysok4

lqcznq oceng oferty uzyskanq na podstawie kryteri6w niecenowych. Przeptowadzila

negocjacje z oferentami, kt6rzy uzyskali wigksz4 liczbg punkt6w rankinguj4cych niZ

Odwolujqcy. Komisja Konkursowa oparla swe dzialanie na kryterium jakodci zlo2onych ofert'

Odwoluj4cy w swym wniosku o ponowne rozpavzenie sprawy podnosi r6wnie2,2e fakt

obniZenia ceny nie powodowaloby co prawda otrzymania wigkszej ilo6ci punkt6w przez jego

ofertg, ale byloby to z korzytciq dla NFZ. Nie moZna zgodziO sig z t4 tezq. Obni2enie ceny

wskazanej w ofercie do poziomu jeszcze ni2szego mogloby bowiem skutkowai

stwierdzeniem przez Komisjg Konkursow4, i2 jest ona raZ4co niska w stosunku do

przedmiotu zam6wienia i mogloby skutkowa6 jej odrzuceniem z powodu ra24co niskiej ceny

w stosunku do przedmiotu zam6wienia.

Nale2y stwierdzii, 2e postgpowanie przeprowadzone przez KomisjE Konkursowq bylo

zgodne z obowi4zuj4cymi przepisami prawa, a na skutek niedokonania wyboru oferty

Odwoluj4cego, nie doszlo do naruszeniajego interesu prawnego.



Slusznie wigc post4pil Dy'rektor 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 r. o Swiadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze 6rodk6w publicznych (Dz. U. z 2008 r., m 164, poz. 1027

ze zm.) od niniejszej decyzji przysluguje skarga do Wojew6dzkiego S4du Administracyjnego
w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 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 trzydziestu dni od dnia dorgczenia
rozstrzygnigcia w niniejszej sprawie.

Tbt ftro

Decyzjg Otrzymuj4:

l. Piotr Compala Wsp6lnik Sp6lki Cywilnej: Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Wenti-
Med S.C. Pioh Compala, Stanislawa Szabatowska-Fudali, Plac Wolno6ci 17, 35-073
Rzesz6wl

2. Stanislawa Szabatowska-Fudali Wsp6lnik Sp6lki Cywilnej: NIEPUBLICZNY ZAKN,AD
OPIEKI ZDROWOTNE' WENTI-MED S.C. PIOTR COMPAI,A, STANISI,AWA
SZABATOWSKA-FUDALI, PLAC WOLNOSCI 17, 35.073 RZCSZ6W;
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