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DECYZIA Nr I2C DOU

Dyrektora Podkarpackiego Oddzialu Wojew6dzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

z siedzib4 w Rzeszowie

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

zdrowotne.j finansowanych ze Srodk6w publicznych (tj. Dz. U. z.2008 r.. nr 164. poz. 1027 z.e

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

postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. 22013 r.. poz.267 zc z.m.) z.wanej dalej .,kpa '

po rozpatrzeniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zlo2onego w dniu 24 azerwca 2014

r. pfzez

Andrzeja Rudka, prowadzqcego Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Rudek Gabinety

Rehabif itac.ii Medycznej, ul. Pelczara 4/l, 35-312 Rzesztlw, (powolywancgo dalej .iako

..Odwoluj4cy" f ub ,.Oferent") od decyzj i nr 9412014 znak WO.0212.94.2014.DA

I,(xlltirpticki Oddzial \\roicw(tdzki, ul. Zanrko\!ir u, 3:)-032 lt7.s7,jw
NNrr.nlz.gor'.pl tcl.: l7li60 4l 01, lrx: l7 8('0 42 :8, e-rrail: sekrelari.rl(,,nlz-rzcszoN.tl



Dyrektora Podkarpackiego Oddzialu Wojew6dzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z

siedzib4 w Rzeszowie (powolywanego dalej jako ,,Dyrektor POW NFZ") z dnia 20

mala 2014 r. oddalaj4cej odwolanie Odwolujqcego od rozstrzygnigcia postgpowania nr 09- l4

-000323/REH/05/1/05.1 310.208.02/01 przeprowadzonego w trybie konkursu oferr w sprawie

zawarcia um6w o udzielanie Swiadczeri opieki zdrowotnej na lata 2014-2017, w rodzaj u:

Rehabilitacja Lecznicza. w zakresie: Fizjoterapia Ambulatoryjna, na miasto Rzesz6w.

Dvrektor POW N FZ ooslanau ia:

- utrzymad w mocy zaskarZon4 decyzjg.

UZASADNIENIE

W dniu 13 marca 2014 r. zostalo ogloszone przez Dyrektora Podkarpackiego Oddzialu

Wojew6dzkiego Narodowego F'unduszu Zdrowia w Rzeszowie postgpowanie konlursowe

nr 09- 14-000323/REH/05/I /05.1310.208.02101 w przedmiocie zawarcia um6w o udzielanie

Swiadczeri opieki zdrowotnej w rodzaju: w rodzaju: Rehabilitacja Lecznicz4 w zakresie:

Fizjoterapia Ambulatoryjna. na miasto Rzesz6w.

O1'erenci przystgpu.j4cy do konkursu, opr6cz wymagari wynikaj4cych z przepis6w

powszechnie obowi4zuj4cego prawa winni byli spelniai wymagania okreSlone przez prezesa

Narodowego Funduszu Zdrowia okrerilone w:

1. Zarz4dzenit Nr 5712013/DSOZ z dnia 2 pu2dziemlka 2013 r. w sprawie warunk6w

postgpowania dotycz4cych zawierania um6w o udzielanie Swiadczeri opieki

zdrowotnej (ze zm.),

2. Zarz4dzeniem nr 3l20l4lDSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23

stycznia 2014 r. w sprawie okreSlenia kryteri6w oceny ofert

w postgpowaniu w sprawie z.awarcia umowy o udzielenie Swiadczerl opieki

zdrowotnej

\ze zm),

3. Zauqdzenie Nr 80/201 3/DSOZ Prez-esa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16

grudnia 2013 r. w sprawie okreSlenia warunk6w zawierania i realizacii umow

w rodzaju rehabilitacja lecznicza.

Ogloszenie o postgpowaniu zawieralo obligatoryjne elementy okre5lone

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



o postgpowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie Swiadczeri opieki zdrowotnej przez

Narodowy Fundusz Zdrowia, zapraszania do udzialu w rokowaniach. skladania ofert.

powolywania i odwolywania komis.li konkursowe.i oraz jej zadari (Dz. U. 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 dz,ieh 27 marca 201 4r .. natomiast otwarcie of'e( na dzieh 3 | marca 20 | 4 r.

Og6lem na postgpowanie uplynglo 32 oferty. Odwolujqcy zlo2yl ofertq w dniu 26

marca21l4 r. Oferta wplyngla w tetminie.

W trakcie prowadzonego postgpowania Komis.ia Konkursowa wezwala tych wszystkich

oferent6w, kt6rych oferty dotknigte byiy brakami tbrmalnymi. w tym Odwolu.i4cego, do ich

uzupelnienia w wyznaczonym terminie. Na podstawic $ 6 ust. 2 ww. rozporz4dzema

przeprowadzila kontrolg u oferent6w, w tym Odwoluj4cego. w celu potwierdzenia

prawidlowo3ci danych zawartych w ofercie. W wyniku przeprowadzonej w dniach 9 i 24

kwietnia 2014 r. Komisja konkursowa przeprowadzila kontrolg dw6ch gabinet6\.v Oferenta

w Rzeszowie przy - ul. Szarych Szereg6w 5. ul. Iletmariska 40A. w cclu por6wnania danych

zawartych w ofercie ze stanem faktycznym. W wyniku przeprowadzone.l wizl'tacji Komisja

konkursowa stwierdzila Ze stan faktyczny wizytowanych gabinet6w.iest zgodny z oferlq.

Komisja Konkursowa 2qdala r6wnie2 od Swiadczeniodawc6w ubiegajqcych sig o zawarcie

umowy zlo2enia stosownych wyjaSnieri, co znajduje oparcie w $ 6 ust. 2 ww. aktu prawnego.

Nastgpnie, Komisja konkursowa po przeprowadzeniu negocjac.li ze wszJstkimi oferentami

wylonionymi do czgsci niejawnej, oglosila w dniu 20 maja 2014 r. rozstrzygnigcie konkursu

ot'e(. zgodnie z kt6rym oferta Odwoluj4cego zostala wybrana do zawarcia umowy.

Do zawarcia umowy wybrano l4cznie 32 oferent6w w tym Odwolu.iqcego i46
odrgbnych miejsc udzielania Swiadczeri.

W dniu 27 maja 2014 r. do Dyrektora POW NFZ w Rzeszowie wplynglo odwolanie

dotycz4ce wartoSci linansowania Swiadczei uzgodnionej wsp6lnie w procesie negoc.lacji

przcz Oferenta i czlonk6w komisji oraz podpisanej w protokole koricowym postqpowania

Nr 09- I 4-000323/REH/05/l /05. | 3 10.208.021 0 l.

Przedmiotowe odwolanie zostalo zlo1one w terminie.

W odwolaniu Oferent wykazal, Ze Komisja konkursowa ralqco naruszyta art. 134 ust. I

ustawy poprzez nieuzasadnione zr6Znicowanie stawek wynagro dzeh w przcliczeniu na jeden

etat podmiot6w ubiegajqcych sig o zawarcie umowy z r62nych obszar6w dzialania POW

NI"Z. brak przejrzystoSci stosowanych procedur. uprzywile jowanie podmiot6w

rozpoczynajqcych Swiadczenie uslug w postaci rehabilitac.ii medycznej. przy r6wnoczesnym



nieuzasadnionym zmniejszeniu kontrakt6w podmiotom dotychczas wykonuj4cym

Swiadczenia, pozornoSi konkursu ofert poprzez zaoferowanie um6w wszystkim oferentom

biorqcym udzial w konkursie z obszaru 1863, przy braku dokonania ocen zloaonych ofert

w oparciu o kryteria: jakoSci, dostgpnoSci, ciqglodci oraz poziomu dotychczasowej realizacj i

um6w przez Odwolujqcego. Odwoluj4cy stwierdzil r6wnieZ raz4ce naruszenie art. 64 ust.2

Konstytucji oraz arl.6 ustawy z dnia l0 pu2dziernika 2001r. o minimalnym wynagrodzeniu za

pracA, poprzez zaoferowanie Swiadczeniodawcom propozycji zawarcia um6w na warunkach

linansowych nie pozwalaj4cych na pokrycie koszt6w utrzymania stanowiska pracy,

naruszenie prawa wlasnoSci Odwolujqcego poprzez przerzucenie na niego cig2aru

fi nansowania Swiadczeri.

Odwotuj4cy zarzucil r6wniez Komisji konkursowej naruszenie : art. 93 ust. 3 ustawy

o dzialalno5ci leczniczej poprzez nieuwzglgdnienie przy ustalaniu stawek wynagrodzenia na

etat; obniZonego czasu pracy pracownik6w niewidomych; $ 1 Zarz4dzenia Nr 3/2014/DSOZ

Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 stycznia 2014r. (ze zm) poprzez brak

zastosowania Iego Zarz7dzenia i niedokonanie oceny oferty w oparciu o kryteria jakoSci,

kompleksowo6ci, dostgpnoSci i ciqgloSci, wskutek czego Odwoluj4cemu zaproponowano

warunki finansowe, nieadekwatne zarowno do doiwiadczenia i potencjalu Odwoluj4cego,

jak i poziomu dotychczas realizowanego kontraktu. Odwoluj4cy stwierdzil r6wnie2,

'2e poprzez rozstrzygnigcie Komisji konkursowej doszlo do naruszenia art. 44 ust. 3 ustawy

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w zw. z art. 114 ust.l ustawy poprzez

nieef'ektywny podzial Srodk6w przeznaczonych na finansowanie Swiadczef z zakresu

rchabilitacji leczniczej, pomigdzy poszcze96lne obszary wojew6dztwa podkarpackiego.

Ponadto Odwoluj1cy zarzucil naruszenie art. 68 ust. 2 Konstltucji poprzez pozbawienie

dwiadczeniobiorc6w z obszaru objgtego postepowaniem r6wnego dostgpu do Swiadczeri

opieki zdrowotnej finansowanej ze Srodk6w publicznych, na r6wni ze Swiadczeniodawcami

z innych obszar6w oraz przeprowadzenie konkursu ofert w oparciu o sprzeczny z uslawq

zasadniczq $ 6 ust. 5 Zarz1dzeniaNr 80l20l3lDSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie okre5lenia warunk6w zawierania i realizacii um6w

w rodzaju rehabilitacja lecznicza.

Koricowo wni6sl o ponowne przeprowadzenie postgpowania konkursowego i analizg

zlo2onych ofert z uwzglgdnieniem kyteri6w oceny ofert okredlonych w $ I Zarz4dzenia

Nr 3/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 stycznia 2014 r. (ze zm)

w sprawie okreSlenia kryteri6w oceny ofert w postgpowaniu w sprawie zawarcia umowy



o udzielanic dwiadczeri opieki zdrowotnej w postaci rchabilitacji leczniczej na warunkach

finansowych umo2liwiaj4cych pokrycie koszt6w dzialalnoSci.

Pismem z dnia 28 maja 2014 r., znak: WO.0212.94.2014.DA. Dyrektor POW NFZ

w Rzeszowie. ma podstawie art. l0 k.p.a., poinfbrmowal Odwoluj4cego o przysluguj4oym mu

prawic do czynnego udzialu w kazdym stadium postgpowania, prawie do wypowiedzenia siq

co do zebranych dowod6w i material6w orcz zgloszonych z4dah. Odwolu.lqcy skorzystal

z prawa wgl4du do akt sprawy i zlo2yl pismo z. dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie zebranych

materialu dowodowego. Odwoluj4cy poinformowal, 2e uchwala Komisji konkursowe.i z dnia

16 maja 2014 r, na mocy kt6rej przyjgte zostaly zasady propozycji finansowych dla

oferent6w, potwierdza jego zarztiy, dotycz4ce pozornoSci przeprowadzonego postgpowania

konkursowego. Stwierdzil r6wnie2. 2e warunki finansowe, jakie zaproponowano wszystkim

oferentom, kt6rych oferty zostaly przyjgte do dalszego postqpowania, wynikaly z ww.

uchwaly i uzale2nione byly od jedynego kryteri6w jakim byla liczba zgloszonych przcz

oferenta etat6w fizjoterapeutycznych. Zdaniem Odwolu.i4cego naruszono w ten spos6b

art. 134 ust. I ustawy. Ponadto stwierdzil, 2e zatowno samo podjqcie ww. uchwaly .lak

r6wnie2 pod.jgcie jej na I dzien roboczy przed rozpoczgciem negocjacji stanowi naruszcnie

z.asady prz.e.irzy stoSci poslgpowania.

Dyrektor POW NFZ w dniu 24 czerwca 2014 r. wydal decyzjq nr 9412014, moc4

kt6re.i nie uwzglgdnil odwolania Odwoluj4cego wskazu.i4c,2e postgpowanie konkursowe

przeprowadzone zostalo zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami prawa.

Odwolujqcy w dniu 3 lipca 2014 r. z.lo2yl wniosek z dnia 2 lipca 2014r. o ponowne

przeprowadzenie postgpowania konkursowego i analizg zloZonych ofert z uwzglgdnienicm

kryteri6w <rceny oferl okreslonych w $ 1 Zarz4dz.enia Nr 3/2014/DSOZ Ptezesa Narodowego

Funduszu zdrowia z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie okreslenia kryteri6w oceny ofert

w postgpowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielenie Swiadczeir opieki zdrowotnei oraz

zakontraktowanie z Odwolujqcym sig Swiadczef w postaci rehabilitacja lecznicza na

warunkach finansowych umoZliwiaj4cych pokrycie koszt6w dzialalnosci. Zarzucil decyzji

wydanci przez Dyrektora POW NFZ niewla6ciwe zastosowanie art. 134 ust. I ustawy.

Stwierdzil. 2e nie wszyscy Swiadczeniodawcy w takim samym stopniu spelnili warunki

okreslone przez Fundusz, co zdaniem Odwolu.i4cego wynika ze sporz4dzonego w toku

postgpowania konkursowego rankingu kofioowego. W przekonaniu Odwolu.iqcego ranking

dokunrentuje. 'Ze poszczeg6lni Swiadczeniodawcy w r62nym slopniu spelniaj4 warunki

okreslone przez fundusz, mimo to zaproponowano wszystkim zawarcie um6w Odwolu.i4cy

stwierdzil. 2e warunki finansowe zaproponowane prz.ez NFZ uzaleZnione byly od jedynego

l



kryterium, jakim byla liczba zgloszonych przez oferenta etat6w fizjoterapeut6w, co jak

podni6sl - narusza zasadg r6wnego traktowania oferent6w. R6wnoczeinie uznal,

2e stanowisko Dyrektora wyrazone w decyzji nr 9412014 potwierdza zarzut pozomo6ci

postgpowania poniewaz sporz4dzenie rankingu ofert nie mialo przelo2enia na proponowane

warunki um6w. Odwolujqcy zauwazyl r6wnie2, 2e oferenci, niezaleznie od pozycji

w rankingu otrzymali propozycje flnansowe w poparciu o tozsame i jednolite dla wszystkich

kryterium. Ponadto Odwolujqcy stwierdzil, ze zarzut braku przejrzystoSci dotyczy zar6wno

podjgcia uchwaly komisji konkursowej na jeden dzieri roboczy przed rozpoczgciem

negocjacji z oferentami, ale r6wnie2 braku merytorycznego uzasadnienia dla podjgcia takiej

uchwaly, do czego zdaniem Odwoluj4cego nie odniesiono sig w decyzji nr 9412014. Ponadto

Odwoluj4cy poinformowal, 2e naruszenie zasady r6wnodci nastqpilo r6wnie2 poprzez brak

jakiegokolwiek merytorycznego uzasadnienia dla zro2nicowania zasad propozycji

Ilnansowych dla oferent6w z ro2nych obszar6w wlaSciwoSci POW NFZ, uzasadniajqc

powyzsze mniejszlmi kosztami utrzymania gabinet6w w innych, ni2 Rzesz6w

miej scowoSciach.

Przedmiotowy wniosek zlozony zostal w ustawowym terminie.

Koricowo wni6sl o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Pismem z dnia 4 lipca 2014 r., znak: WO.0212.94.2014.DA Dyrektor POW NFZ na

podstawie art. l0 $ I kpa poinformowal Odwolujqcego o przystuguj4cym mu prawie do

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

zebranych dowod6w i material6w oraz zgloszonych zqdah. Oferent nie skorzystal

z powyZszej moZliwodci.

Po rozpatrzeniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, Dyrektor POW NFZ

zwu'zyl, co nastgpuje:

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

uszczerbku w wyniku naruszenia przez Fundusz zasad przeprowadzania postgpowania

w sprawie zawarcia umowy o udzielanie Swiadczed opieki zdrowotnej, przysluguj4 Srodki

odwolawcze i skarga na zasadach okre5lonych w art. 153 i 154. Stosownie do art. 154 ustawy

Swiadczeniodawca biorqcy udzial w postgpowaniu moZe wnieS6 do dyrektora oddzialu

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

postgpowania, odwolanie dolycz4ce rozstrzygnigcia postgpowania. Po rozpatrzeniu odwolania

dyrektor oddzialu wojew6dzkiego Funduszu wydaje decyzjg administracyjnq uwzglgdniajEcq

lub oddalaj4cq odwolanie. Od przedmiotowej decyzji przysluguje Swiadczeniodawcy wniosek

o ponowne 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 l4 dni od dniajego

otrzymania i wydaje decyzjg administracyjn4 w sprawie.

7. powylszego wynika, 2e rozpatrujEc wniosek o pono\rne rozpatrzcnie sprawy

Dyrektor POW NFZ ma za zadanie po raz koleiny rozpozna( i rozstrzygn4i sprawg

administracyjn4 oraz ocenii prawidlowoS6 wydanej decyzji administracyi nei. Z powolanych

wyZej przepis6w ustawy wynika, Ze przedmiotem rozstrzygania jest badanic naruszcnia

interesu prawnego Odwoluj4cego wskutek naruszenia zasad postgpowania w sprawie

zawarcia um6w o udzielanie Swiadczeri opicki zdrowotnej. Organ r6wnicz na tym etapie

prowadzonego postgpowania administracyjnego nie moZe przeprowadzii ponownie

postgpowania w sprawie zawarcia umowy o udzielnie Swiadczcil opieki zdrowotnei, gdyz

tego typu czynnoSi naleZy tylko i wyl4cznic do kompetencji Komisji Konkursowej. Do

uszczerbku interesu prawnego uczestnika postgpowania w procedurze zawierania um6w do.i5i

moZe w6wczas, gdy naruszenie zasad postgpowania ma wplyw na oceng mo2liwo5ci zawarcia

umowy.

Nale2y podkreslid, 2e Prezes NFZ dzialai4c na podstawie art. 146 ust l pkt 2 i 3

ustawy okre6lil kryteria oceny ofert i warunki wymagane od Swiadczeniodawc6w. W toku

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

ogloszenie o postgpowaniu zawiela,lo kompletne infbrmacje w przedmiocic podstaw

prawnych w oparciu o kt6re jest ono prowadzone. Odwoluj4cy w oiwiadczeniu z dnia

26 marca 201 4 r. dol4czonym do oferly stwierdzil, 2e zapoznal sig z warunkami postqpowania

oraz warunkami zawierania um6w i nie zglasza do nich Zadnych zastrzezeh. oraz

ze przyjmuje je do stosowania. Oierent posiadal wigc peln4 wiedzg na lemat obowiqzu.i4cych

regulacj i prawnych zwi4zany ch z prowadzonym postgpowaniem.

Dyrektor POW NFZ slusznie w decyzii nr 9412014 stwierdzil, 2e rozstrzygnigcie

postgpowania konkursowego dokonane przez Komisjg konkursow4 zostalo podjqte bez

naruszenia zasad postgpowania. W zwiEzku z tym nie doszlo do naruszenia intercsu prawnego

Odwotuj4cego sig w rozumieniu art. 152 ust. I oraz ar1. 134 ust. I ustawy poprzez

przeprowadzenie postgpowania z pominigciem zasad r6wnego traktowania wszystkich

o1'erent6w oraz z pominigciem zasad uczciwei konkurencji. ObowiTkiem Komis.li

konkursowei bylo dokonanie wyboru oferent6w opafiego na rzetelnej analizie por6wnawczej

olert i dokument6w zlo2onych przed ogloszeniem rozstrzygnigcia" w trakcie postgpowania

konkursowego i tego zakresu dotyczyla decyzja Dyrektora POW NFZ. W przedmiotowcj

decyzji Dyrektor wyjaSnil, 2e zgodnie z ar7. 132 ust. 5 ustawy kwota przeznaczona na



zakontraktowanie Swiadczeri w konkursie of'ert, ustalona w planie finansowym Funduszu,

zostala rozdysponowana z uwzglgdnieniem zapewnienia jak najwigkszej dostgpnodci do

dwiadczeri dla Swiadczeniobiorc6w z obszaru okredlonego w postepowaniu. Negocjacje

z oferentami odbywaty sig z uwzglgdnieniem potencjalu wykazanego w ofercie

i przygotowanych propozycji finansowych dla oferent6w, przyjgtych w uchwale Komisji

konkursowej z dnia 12 mala 2014 r. Dyrektor stwierdzil, 2e art. 134 ust. 1 ustawy, obligujqcy

NFZ do zapewnienia r6wnego traktowania wszystkich Swiadczeniodawc6w ubiegajqcych sig

o zawarcie umowy o udzielanie Swiadczefr opieki zdrowotnej i prowadzenia postgpowania

w spos6b gwarantuj4cy zachowanie uczciwej konkurencji nie zostal naruszony, zaS

wszystkie oferty zloZone w ramach postgpowania, w tym r6wnieZ oferta Odwoluj4cego,

zostaly zakwalifikowane do czgSci niejawnej jako spelniajqce wymagane warunki okreSlone

w przepisach prawa oraz warunki okreSlone przez Prczesa Funduszu na podstawie art, 146

ust. l pkt 3 ustawy. Wyja5nil r6wnie2, 2e r6wne traktowanie Swiadczeniodawc6w dotyozy

zar6wno wymagaf, jakie musz4 by6 spelnione przez Swiadczeniodawc6w celem zawarcia

umowy o udzielanie Swiadczeri opieki zdrowotnej, jak i zakresu obowi4zk6w okreSlonych w

umowie i odpowiadaj4cego im wynagrodzenia. Powy2sze niew4tpliwie oznacza, Ze dw6ch

lub wigcej dwiadczeniodawc6w, kt6rzy w takim samym stopniu spelniaj4 warunki okreSlone

przez Fundusz i wykonujE ten sam zakres obowi4zk6w ustalonych w umowie, winno miei

prawo otrzymania za te uslugi takiego samego lub zbli2onego wynagrodzenia. Dyrektor

stwierdzil, 2e rozstrzygnigcie postgpowania konkursowego dokonane przez Komisjg

konkursow4 zostalo podjgte bez naruszenia zasad postgpowania. W zwi4zku z tym nie doszlo

do naruszenia interesu prawnego Odwoluj4cego sig w rozumieniu art. 152 ust. I oraz art. 134

ust. I ustawy poprzcz przeprowadzenie postgpowania z pominigciem zasad r6wnego

traktowania wszystkich oferent6w oraz z pominigciem zasad uczciwej konkurencj i. Odni6sl

sig do wszystkich zarzttow Odwolujqcego, w tym r6wnieZ do kwestionowanego przez

Odwoluj4cego prawa Komisji Konkursowej do podjgcia uchwaly ustalaj4cej propozycje

finansowe dla postgpowania konkursowego Nr 09- l4-000323/REIIl05/l/05.1310.208.02101.

WyjaSnil r6wnie2 Odwoluj4cemu,2e postQpowanie odwolawcze moZe dotyczyi jedynie

ustalenia prawidlowo6ci dzialair komisji w odniesieniu do postgpowania Nr 09-14-

000323/REH/05/ I /05.1310.208.02101. nie zaS innych ogloszonych przez Oddzial. Stwierdzil

r6wnie2, 2e podmiot trudni4cy sig w spos6b profesjonalny udzielaniem Swiadczen opieki

zdrowotnej musi liczyi sig z faktem, 2e w jego zakresie Swiadczef mo2e powstai podmiot

konkurencyjny, kt6ry w ogloszonym postgpowaniu r6wnie2 spelni warunki wyrnagalne

i zostanie wybrany przez Komisje konkursow4 do zawarcia umowy. W decyzji nr 9412014



Dyrektor slusznie teZ uznaI, ze nieuzasadnionym iest zarzut, dotycz4cy .iak twierdzi

Odwoluj4cy - pozornoSci konkursu ofert poprzez zaof'erowanie um6w wszystkim oferentom

bior4cym udzial w konkursie z obszaru 1863. przy braku dokonania ocen zloZonych ofert

w oparciu o kryteria: jako5ci, dostgpno6ci, ci4glo6ci oraz poziomu dolychczasowej realizacji

um6w przez Odwoluj4cego oraz naruszenia $ | Zarz4dzenia Nr 3/2014/DSOZ Prezcsa

Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 stycznia 2014 r. (ze zm) poprzez Jego

niezastosowanie i niedokonanie oceny ofefiy w oparciu o krlteria jako3ci, kompleksowoSci.

dostEpnoSci i ci4gloSci. wskutek czego Odwolujqcemu zaproponowano warunki finansowe.

nieadekwatne zar6wno do doSwiadczenia oraz potencjalu Odwoluj4cego, jak i poziomu

dotychczas realizowanego kontraktu.

W decyzji nr 9412014 Dyrektor wyjaSnil, 2e Komisja konkursowa nie ustala przedmiotu

zam6wienia, ani teZ przepis6w dotycz4cych trybu przeprowadzania konkursu ofert. Slusznie

nie uznal zarzut6w dotyczycqcych naruszenia przez Komisjq zasad przejrzystoSci

postgpowania. z powodu podjgcia przez ni4 uchwaly oraz nie stwierdzil braku

merytorycznych podstaw do jej podjgcia poniewa2 Komisja ma prawo na kazdym etapie

postgpowania- do czasu rozstrzygnigcia, podejmowai dz.ialania zapewniaj4ce migdzy innymi

r6r,me traktowanie wszystkich Swiadczeniodawc6w ubiegalqcych sig o zawarcie umowy.

Dlatego teZ. po stwierdzeniu, ze wszyscy oferenci spelniajq warunki wymagane' Komisja

konkursowa w celu realizacji wyra2onej w art. 134 ust. I ustawy zasady r6wnego traktowania

u'szystkich Swiadczeniodawc6w. podjgla uchwalg ustalai4c4 propozycjg finansow4 dla

oferent6w. uwzglgdniajqc4 potencjal wykazany w ofercie. Podjgcie uchwaly nastqpilo

zgodnie z Regulaminem pracy komisji prowadz4cej postgpowanie w sprawie zawarcia um6w

o udzielanie Swiadczeri opieki zdrowotnej, stanowi4cym Zalqcznik do uchw-aly Nr 36/2005/l

Rady NFZ z dnia 4 pa2dziemika 2005 r.

We wniosku z dnia2lipca 2014 r. o ponowne rozpatrzenic sprawy Odwoluj4cy podtrzymal

zarzlry zglosz,one w odwolaniu i zarz.ucil decyzii dyrektora niewlaSciwe zastosowanie art.l 34

ust. 1 ustawy poniewaZ, iak stwierdzil nie wszyscy Swiadczeniodawcy w takim samym

stopniu spelnili warunki okredlone przez Fundusz. co zdaniem Odwoluj4cego wynika

ze sporzqdzonego w toku postgpowania konkursowego rankingu ko6cowego. W przekonaniu

Odwoiuj4cego ranking dokumentuje, 2e poszczeg6lni Swiadczeniodawcy w r62r.rym stopniu

spelniajq warunki okreslone przez fundusz, mimo to zaproponowano wszystkim zawarcie

um6w. Nie moZna r6wnie2 podzielii zarzutu Odwolujqcego stwierdzaj4cego pozomo6i

konkursu ofert z uwagi na nieuwzglgdnienie rankingu przy ustalaniu propozycji finansowych.



Powy2sze stwierdzenie OdwolujEcego nie ma odzwierciedlenia w stanie faktycznym. Ka'2da

oferta podlegala merl.torycznej ocenie przede wszystkim w oparciu o rozporz1dzenie Ministra

Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie Swiadczeri gwarantowanych z zakresu

rehabilitacji leczniczej (Dz. U. poz. 1522). Kaldy oferent, ubiegaj4cy sig o zawarcie umowy

z Funduszem, zobowi4zany jest spelnii wymagania konieczne okreSlone w tym

rozporzqdzenit. Natomiast spelnienie fakultatywnych i nieobowiqzkowych warunk6w nie

przes4dzilo o zawarciu umowy w postgpowaniu Nr 09 -14000323/REH 105/1105.1310.208.021

01, nie mialo te2 wplywu na wartosi kontraktu. Chybiony jest wigc zarz]ut, 2e poszczegolni

Swiadczeniodawcy w r62nym stopniu spelniaj4 warunki okreSlone przez Fundusz, poniewaZ

wszyscy o1'erenci wybrani do zawarcia umowy spelnili w r6wnym i tym samym stopniu

obligatoryjne wymagania okre6lone w tym rozporz4dzeniu. W takiej sytuacj i, celem

spehrienia zasady r6wnego traktowania wszystkich Swiadczeniodawc6w, ubiegaj4cych

o zawarcie umowy, wyrazonej ar1. 134 ust.l ustawy, ka2demu oferentowi spelniaj4cemu

wymagania konieczne, zaproponowano warunki finansowe z uwzglgdnieniem potencjalu

wykazanego w ofercie i przygotowanych propozycji finansowych dla oferent6w, przyjgtych

w uchwale Komisji konkursowej z dnia 12 maja 2014 r. Uchwala Komisji konkursowej

przyimuj4c zasady podzialu Srodk6w finansowych zgodnie z poryzszq uchwal4, kierowala

sig potrzeb4 zabezpieczenia dla ubezpieczonych dostgpnoSci do Swiadczeri fizjoterapii

ambulatoryjnej na zbli2onym poziomie dla calego obszaru, przy jednoczesn)'rn zachowaniu

zasady r6wnego traktowania oferent6w w trakcie postgpowania, 'v{|raaon4 w 134 ust.l

ustawy. Dlatego tez okre6lono Sredni4 liczbg punkt6w przypadaj4c4 na I pelny etat

fizjoterapeuty, tak aby propozycje negocjacyjne byly dostosowane do potencjalu oferenta. Nie

mozna zatem zgodzii sig z przypuszczeniem Odwoluj4cego jakoby zaLo2eniem Komisji bylo,

2e krizdy kto spelnia wymogi minimalne powinien udzielai Swiadczef w ramach kontrakt6w

z NFZ. Powy2sze jednoznacznie wskazuje, 2e nie doszlo do naruszenia r1wnoit

postgpowania, albowiem kaZdy oferent musial spelnii obligatoryjne wymagania - w r6wnym

stopniu. Podwazara przez Odwoluj4cego uchwala komisji konkursowej, zgodnie z kt6rq

propozycje Funduszu byly uzaleZnione od potencjalu zgloszonego w ofercie, nie mo2e by6

uzn na za przejaw nier6wnego traktowania Swiadczeniodawc6w ubiegaj4cych sig o zawarcie

umowy. Oczywistym jest bowiem, 2e Komisja konkursowa uzalehnila zawarcie kontraktu od

moZliwoSci jego realizacji, wynikaj4cej przede wszystkim z potencjalu oferenta, w tym

r6wnie2 z iloSci etat6w fizjoterapeut6w. A contrario nie mo2na uzna(' 2e prawidlowym

bylyby propozycje Komisji nieuwzglgdniajqce potencjalu oferent6w i tym samym nie

gwarantuj4ce realizacji kontraktu. Ponadto , w Slad za treSci4 decyzji nr 94/2014 nalezy
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T.auwazya.2e niwne traktowanie Swiadczeniodawc6w dotyczy zar6wno wymagali. jakie

musz4 by6 spelnione przez Swiadczeniodawc6w celem zawarcia umowy o udzielanre

iwiadczefi opieki zdrowotnej, .iak i zakresu obowi4zk6w okreSlonych w umowie

i odpowiadai4cego im wynagrodzenia. PowyZsze niew4tpliwie oznacza,2e dw6ch lub wiqcej

riwiadczeniodawc6w. kt6rzy w takim samym stopniu spelniaj4 warunki okreSlone przez

Fundusz i wykonuiq ten sam zakres obowi4zk6w ustalonych w umowie. winno miei prawo

otrzymania za te uslugi takiego samego lub zbli2onego wynagrodzenia.

Odnosz4c sig zaS do nieuwzglgdnienia w decyzji nr 9412014t. zarzutu pozornoSci

postgpowania wynikaj4cego z terminu podjgcia uchwaly przez Komisjg konkursowq. a co za

tym idzie zmiany zasad postgpowania konkursowego w jego toku. nale2y zauwa?yc,

ze w ww. decyzji Dyrektor poiniormowal o podstawie prawnei umozliwiql4cej podjqcie

przez Komis.ig tego rodzaju uchwaly, co wydaje sig wystarozaj4cym argumentcm

przemawiajqcym za odrzuceniem zarzutu. Reasumuj4c Komisja konkursowa' zgodnie

z Regulaminem pracy komisji prowadzqcej postgpowanie w sprawie zawarcia umow

o udzielanio Swiadczen opieki zdrowotnej, stanowi4cym 7.al4cz.nik do uchwaly Nr 36/2005/l

Rady NFZ z. dnia 4 pu2dziernika 2005 r. miala prawa prawo podj4i uchwalg' co teZ uczynila.

Fakt pod.fgcia uchwaly na dzieri roboczy przed rozpoczgciem negocjacji nie ma Zadnego

znaczenia dla oceny pracy Komisji, poniewaZ przywolany Regulamin uprawnia do podjqcia

przez Komisjg decyzji - aL do czastt zakoriczenia postqpowania konkursowego. W tym

miejsou nale2y, w nawiqzaniu do treSci kwcstionowanej decyz.ii nr 9412014 zaLtwa|ye'

2e Komisja konkursowa w podjgtej uchwale. o kt6rej mowa wyZej ustalila propozycie

finansowe dla kazdego oferenta spelniajqcego wymagane kryteria' w odniesieniu do kwoty

5 475 600 ZLP podane.l w ogloszonym w dniu 13 marca 2013 r. postgpowaniu

konkursowyrn, przeznaczonej na zawarcie um6w o udzielanie Swiadczen opieki zdrowotn,.'.j

w rodzaiu: Rehabilitacja Lecznicza Nr 09-14 -000323/REH/05/I/05.1310.208 02()I

w' zakresic: fizjoterapia ambulatoryjna, na terenie miasta Rzeszowa. Wysokodi propozycji

linansowych Komisji byla uzaleZniona od ww. kwoty i ilodci ofert. kt6re nie podlegaly

odrzuceniu w ww. postgpowaniu konkursowym i kt6re spclnily wymagania fbrmalne.

Ponadto Odwolu.j4cy w zlolonym wniosku stwierdzil. 2e brak merytorycznego uzasadnienia

dla istotncgo zr6Znicowania zasad propozycji finansowych dla ollerent6w z t6?.nych obszar6w

wlasciwosci Pow NFZ. co wjego przekonaniu w spos6b ra24cy narusz.a zasadg r6wno3ci.

.lest to zarzut calkowicie chybiony poniewa2 niniejszy tryb odwoiawczy dotyczy wyl4cznie

ustalenia prawidlowosci postEpowania konkursowego w rodzaju: Rehabilitacja |,ecznicza

1l



w zakresie: Fizjoterapia Ambulatoryjna, obszar Rzesz6w nie zaS oceny innych postgpowan

konkursowych lub um6w zawarty ch przez POW NFZ.

Odwoluj4cy stwierdzil r6wniez, 2e koszty utrzymania gabinet6w w mniejszych

miejscowoSciach s4 zazwyczaj mniejsze niz na terenie Rzeszowa. Dyrektor POW NFZ nie

moZe odnie6d sig do tego spostrzezenia Odwoluj4cego poniewaz jest to jedynie teza, niczym

nie poparta i nieudokumentowana, tym niemiej Komisja nie moZe tzale2niat wartodci

kontraktu od koszt6w prowadzonej przez oferenta dzialalnoSci. Jest oczywistym,

2e r62nicowanie wartoSci kontraktu od np. formy zatrudnienia pracownik6w lub innych

okoliczno6ci zwiqzanych z prowadzon4 przez oferenla dzialalnoSci4, byloby oczywistym

i raLZ4cym naruszeniem normy prawnej wyraZonej w art. 134 ust.l ustawy.

NaleZy stwierdzii, 2e postgpowanie przeprowadzone przez Komisjg Konkursow4 bylo

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

Odwoluj4cego na warunkach podanych w rozstrzygnigciu, nie doszlo do naruszenia jego

interesu prawnego. Dyrektor POW NFZ slusznie wigc post4pil oddalaj4c odwolanie zloZone

przez Oferenta, dlatego tez nalezy postanowii jak na wstgpie.

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

Pouczenie

Na podstawie afi. 154 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o Swiadczeniach opieki

zdrowotne.j finansowanych ze Srodk6w publicznych (Dz. U. z 2008 r., nr 164, poz. 1027

ze zm.) od niniejszej decyzji przysluguje skarga do Wojew6dzkiego Sqdu 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 doreczenia

rozsrrzygmgcla w nmleJSzeJ sprawe.

Murdurorych

Decyzjg otrzymuj4:
- Adresat
| . 09R/03 | l6l Praktika Rehabilitacja Medyczna Kozicki. Malik spolkajawna, Zagloby 8/5, 35-509 Rzesz6w;
2.09W030771 NZOZ "MUSCULUS" Centrum Rehabilitacji Michal Bai, Tadeusza Rejtana lG,

i5-326 Rzesz6w
3. 09R/010016 Samodzielny Publiczny Zesp6l Opieki Zdrowotnej Nr I w Rzeszowie, Czackiego 2, 35-05 |

Rzeszow:
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4. 09R/0 10047 Samodzielny Publiczny Zaklad Qpieki Tdrowotnej M inisterstwa Spraw Wewnetrznych w
Rzeszowie, Krakowska 16, 35-l | | Rzeszow;

5.09R/130040 Mierzejewski Macie.j wsp6lnik sp6lki cywilnej:Gabinet Rehabilitacji"Fiziomed" Mierzejewski
Maciej Bury Grzegorz s.c., Lisa-Kuli l9l314,35-025 Rzeszriw;

6. 09R/130040 Bury Grzegorz wsp6lnik sp6lki cywilnej: Gabinet Rehabilitacji "Fizjomed" Mierzejewski Maciej
Bury Grzegorz s.c., Lisa-Kuli l9l314, 35-025 Rzeszow;

7. 09R/030309 "Homo Homini" Sp6lka z o.o., Marszalkowska 9, 35-2 l5 Rzesz6w;
8. 09R/030007 RENA Sp6ldzielnia, Rejtana 10, 35-3 l0 Rzeszow:
9. 09R/130027 Bemadetta Dyjak wsp6lnik spolki cywilnej: Vita - Reh S.C. Gabinet F'izjoterapii Bernadetta

Dyjak i Joanna Rejman, Zbyszewskiego I 5, 35- I l9 Rzesz6w;
10.09R/130027 Joanna Rejman wsp6lnik sp6lki cywilne.i:Vita - Rch S.C. Cabinet Fizjoterapii Bemadetta Dyiak

iJoanna Re.jman, Zbyszewskiego 15, 35- I l9 Rzesz6w;
I l. 09R/030546 Spolka Jawna 'MATI-MED. Urban i wsp6lnicy, Starzy6skiego 5 a. 35-508 Rzeszow;

12.09R/030650 El2bieta Denasiewicz wspolnik sp6lki cywilnej:NIEPUBLICZNY ZAKLAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ GABINET REHABI I,I1'ACJI MEDYCZNEJ "TERAPEUTA"
E.DENASIEWICZ, R.KRZYSZTON, Ofiar Katynia l-5, 35-209 Rzesz6w:

13.09R/030650 Renata Krzysztoi wspolnik spolki cywilnej: NIIIPUBLICZNY ZAKLAD OPIEKI
ZDROWO]NEJ GABINET REHABILITACJI MEI)YCZNEJ'TERAPEUTA"
E.DENASIEWICZ, R.KRZYSZTON, Otiar Katynia 15. 35-209 Rzeszow:

14.09R/010064 Obw6d Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie - s.p.z,o,z., Plac Dworcowy 2.35-201 Rzeszow;

15. 09R/030776 Barbara Wigch wspolnik spolki cywilnej "SPORTMED" S.C. Barbara Wigch, Dariusz Dragula.

Bohater<iw 62, 35-l l 5 Rzesz6w;
16. 09R/030776 Dariusz Dragula wsp6lnik spolki cywilne j "SPORTMED" S.C. Barbara Wigch, Dariusz

Dragula, Bohaterow 62,35-l l5 Rzesz6wl
| 7. 09R/03001 | Mazur Stanislaw. Szopena l, 35-055 Rzesz6w;
| 8. 09R/030373 "PALOMED" Sp6lka z ograniczon4 odpowiedzialnosci4. Slowackiego I l. 35-060 Rzeszow;

19. 09R.1130013 Firma Handlowo-Uslugowa ORIMED Jacek Rusin, l,arymowicza 3.36-060 Glog6w
Malopolski;

20.09R/030004 Centrum Medyczne "MEDICOR" Mazurek Tadeusz. Jablotiskiego 214.35-068 Rzeszow;

2 | - 09R/030539 Piotr Compala wsp6lnik sp6lki cywilnej: Centrum Medyczne Promedica Spdlka Cywilna: Protr

Compala, Halina Compala-KuSnierz. Plac WolnoSci | 7. 35-073 Rzesz{iw;

22. 09R/030539 Halina Compala-Kusnierz wsp6lnik spolki cywilne.j: Centrum Medyczne Promedica Sp6tka

Cywilna: Piotr Compala, Halina Cornpala-Ku5nierz, Plac Wolno6ci 17. 35-073 Rzesz6t':
23, 09tu03 1204 Achilles Centrum Rehabilitacj i Ortopedycznel Sabina lwiliska, Poniatowskiego 4.

J5-026 Rzeszor.r,

24. 09R'031 l2l ARTMEDICA Renata Mendrala, Dqbrowskiego 604,35-036 Rzeszow:

25. 09R/031 167 Dominik Kwana wsp6lnik sp6lki cywilnej: RDW RETIABILITACJA DLA
WYMAGAJ4CYCH S.C. Dominik Kwarta, Bartlomie.i Rzeszutek. Ignacego l.ukasiewicza
55a.35-604 Rzeszow;

26. 09R103 | 167 Bartlomiej Rzeszutek wsp6lnik sp6lki cywilnej: RDW REHABILITACJA DLA
WYMAGAJ4CYCH S.C. Dominik Kwarta, Barttomiej Rzeszutek, lgnacego Lukasiewicza
55a. l5-604 Rreszow;

27.09R/010018 Zesp6l Opieki Zdrowotnej Nr 2. F'redry 9,35-005 Rzeszow;
28. 09R/01001 7 Wojew6dzki Zesp6l Specjalistyczny w Rzeszowie, Warzywna 3. 35-3 I 0 Rzeszow:

29.09R/010105 Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia l,ekarska Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki
Zdrowotnej w Rzeszowie, Langiewicza 4, 35-922 Rzeszow;

30. 09R/030280 Sp6lkajawna REHABILITANI'- S. Jandzi6. M. Klocek" A. Ku2niar, Ks. Jalowego 20,35-010
Rzesz6w:

31. 09Ri030760 Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotne.i Cabinet Rehabilitacji Medycznej "BETAMED" Beata

Bednarska, Ofiar Katynia I 5/ | 5, 35-209 Rzesz6wl
32. 09tu 130l2 | Gabinet Fiz.ioterapii Ewa Jaworska, Jana Pawla ll 3 l, 35-3 I 7 Rzeszow:

33. Radca Prawny Krzysztof Buczek Kancelaria Prawnicza APE LEX Mediator w Rzeszowie 35-064 Rzeszotr,

ul. largowa 3 - pelnomocnik reprezentuj4cy strong: Andrzej Rudek Niepubliczny Zaklad
Opieki Zdrowotnej RTJDEK Gabinety Rchabilitacii Medycznei ul. Pelczara 4,/1, 35-3i2
Rzeszow:

34. 09R/010033 Wojewodzki Odrodek Medycyny Pracy. Hetmariska 120. 35-078 Rzesz6w:

35. 09R/010046 Szpital Wojew6dzki Nr 2 im. Sw. Jadwigi Krolowei w Rzeszowie. Lwowska 60.

35-301 Rzesz6w:
36.09Ii,'030934 OSRODEK REHABILI'IACJI RUCHOWEJ 'I'UTMI]D ANNA TUtAK. WAIAS. ATChitEKt6W

I l/U4,35-082 Rzeszdwl



37. 09R/13013 | Cabinet Rehabilitacj i Sanomed Piotr M ieszek, Niechobrz 902,36-047 Niechobrz;
38. 09R/030386 "Therapia" Sp6lkq z ograniczonq odpowiedzialnoSciq, Dqbrowskiego 85, 35-959 Rzesz6w;
39. A/a.
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