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DEcyzJA y1, Wnou

Dyrektora Podkarpackiego Oddzialu Wojew6dzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzib4 w Rzeszowie

Dzialal4c na podstawie art. 152 w zwipku z art. 154 ust. 1 - 3 ustawy z dnia

27 sierpnia 2004 r. o dwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze Srodk6w

publicznych (tj; Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z p62n. zm.) zwanej dalej ,,ustaw4

o Swiadczeniach" oraz art. 104 i art. 107 $ I ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks

postgpowania administracyjnego ( tj.: Dz. U. z 2013 r. Nr 98, poz.267 z p62n. zm.) zwany

dalej ,,kpa"

po rozpatrzenit odwolania Oferenta Pana Marka Ziaiora prowadz4cego

Niepubliczny Zakladl Opieki Zdrowotnej Przychodnia Z'drowia Frysztak,

ul. Rzeszowska 11, 38-130 Frysztak dotycz4cego rozstrzygnigcia postgpowania w sprawie

zawarcia umowy o udzielanie Swiadczeii opieki zdrowotnej nalata20l4-2016, prowadzonego

w trybie konkursu ofert Nr 09-14-000580/4'0510211102,1100,001.02101 w rodzaju:

ambulatoryjna opieka specjalislyczn4 w zakresie: Swiadczenia w zakresie kardiologii, obszar:

I 819 - strzy2owski

Dyrektor Podkarpackiego Oddzialu Wojew6dzkiego Narodowego Funduszu

Zdrowia w Rzeszowie oddala odwolanie w calo5ci,

t,odkarp.rcki ocldzial Wojew6dzki, t'1. Zanlkowa 8, 35 012 1{zcszow

teL.: i7 860 41 02, fax: 17 860 42 28, e maili sekretxria(,)n|/-rzesTow.plrvrvw.nlz.gov.pl



UZASADNIENIE

W dniu 13.10.2014 r. Dyrektor Podkarpackiego Oddzialu Wojew6dzkiego Narodowego

Funduszu Zdrowia z siedzibq w Rzeszowie na tablicy ogloszeri w siedzibie Oddzialu oraz na

stronie intemetowej, zamie3cil ogloszenie w celu przeprowadzenia postgpowania, zgodnie

z art. 139 ust I ustawy o Swiadczeniach, w sprawie zawarcia umowy o udzielanie Swiadczefi

opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresie: Swiadczenia

w zakresie kardiologii, obszar: 1819 - strzy2owski.

Ogloszenie o postgpowaniu zawieralo obligatoryjne elementy okreSlone

w rozporz1dzeniu Ministra Zdrovia z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu oglaszania

o postgpowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie swiadczeri opieki zdrowotnel przez

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

powolywania i odwolywania komisji konkursowej oraz jej zadafi (Dz. U. z 2004 r., w 273,

po2.2719 ze zm.). Opublikowane zostaly tak2e materialy i zarz4dzenia, na podstawie kt6rych

przeprowadzono przedmiotowe postgpowanie.

W ogloszeniu wskazano obowi4zuj4ce regulacje dotycz4ce wymog6w, jakie musz4 byd

spelnione przez podmioty skladaj4ce oferty jak r6wnie2 przepisy dotycz4ce kryeri6w oceny

ofert w postgpowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie Swiadczeri opieki zdrowotnej.

Oferta Pana Marka Ziajora prowadz4cego Niepubliczny Zaklad Opieki

Zdrowotnej Prrychodnia Zdrowia Frysztak, ul. Rzeszowska 11, 38-130 Frysztak

(powolywanego dalej jako ,,Odwoluj4cy" lub ,,Oferent") wplyngla do Podkarpackiego

Oddzialu Wojew6dzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzib4 w Rzeszowie

(powollr,,ranego dalej jako ,,POW NFZ" ) w dniu 22.10.2014 r.

Ofertg zlo2ono w terminie.

Og6lem na postgpowanie wplyngly 2 oferty.

Otwarcie ofert nast4pilo w dniu 30.10.2014 r.

W dniu 31.10.2014 r. Komisja Konkursowa wezwala Odwolujqcego do usunigcra

brak6w formalnych w terminie do dnia 06.11.2014 r. pod rygorem odrzucenia oferty. Oferent

zostal zoboilqzany do zlo2enia:

1. Kopii zqwartej umowy (bez

zobowiqzanie podwykonowcy do

zastrzeaenie o prawie Funduszu

okreilonych v) ustawie, w zakresie

p o s t anou, i e 
y't o lv e 3 I aj qcy c h fi nans ow ani e ) al b o

zawarcia umowy z Oferentem, zawierajqce

do przeprowadzenia kontroli na zasadach

wynikajqcym z umowy zawartej z Oddzialem



Funduszu - dotyczy wszystkich podwyktnawc6w (brak um(tw podwykonuwstwa

zawartych z ZOZ w Strzyzowie i MEDYK Rzesz6w);

2. Kolejne slrony oferly opalrzone numerem koleinym (Konieczne stawienie sig

w Oddziale NFZ, pok. I 17, celem uzupelnienia numerucii ttron w ofercie):

3. Kopii polisy lub innego dokumentu potwierdzaiqcego zawarcie przez OJbrenta

umowy ubezpieczenia odpowiedzialnoici cy+vilnej Oferenta za szkttdy wyrzqdzone

w nviqzku z udzielaniem iwiadczefi w zakresie przedmiotu poslgpowania na okres

obowiq4+vania umowy, Oferent moie zlo2yt tak2e umowg przedwstqpn4 lub inny

dokument, w tym tak2e oiwiadczenie, stwierdzajqce, ie umovta ubezpieczenia

odpowiedzialnoici cytvilnej zostanie zav)arla na oktes obowiqzytvania umowy;

(konieczne zlo^enie oiwiadczenia o v)oli konlynuowania ubezpieczenia oc przez caly

okres obowiqzywania umowy ti. do 30.06.2016 r.).

R6wnie2 w dniu 31.10.2014 r. Komisja Konkursowa wezwala Odwoluj4cego do

zloaenia wyjasniei element6w spomych harmonogramu personelu zawartego w przedlo2onej

of'ercie do dnia 06. 1 1 .2014 r.

W odpowiedzi na powyzsze wezwania dniu 04.11.2014 r. Oferent zlozyl do Komisji

Konkursowej wymagane dokumenty, na podstawie kt6rych Komisja Konkursowa

potwierdzila uzupelnienie brak6w formalnych oferty oraz wprowadzila zmiany w ankietach

w zakresie konflikt6w personelu.

W dniu 03.11.2014 r. Komisja Konkursowa wystosowala do Oferenta wezwanie do

zlolenia dodatkowych wyjasnief w terminie do dnia 07.11.2014 r. pod rygorem odrzucenia

oferty, w stosunku do nastgpuj4cych pytai ankietowych:

1.7.1.1. ,,Czy iwiadczeri udziela lekarz specialista w dziedzinie kardiologii lub

hipertensjologii albo lekarz w trakcie specjaliz^cji w dziedzinie kariologii lub

hipertensj ologii, albo lekarz specialista w dziedzinie kariologii oraz lekarz specjalisla

w tlziedzinie chordb wewnglrznych z co naimniej s-letnim doiwiadczeniem w pracy

w otklziale zgodnym z profilem iwiadczenia gwarantowanego? " w celu potwierdzenia

odpowiedzi ankietowej udzielonej przez Ofercnta Komisja Konkursowa poprosila o kopig

dyplomu specjalizacyjnego z zakresu kardiologii dla lekarza wykazanego w ofercie;

1.9.1.3. ,,C2y Oferenl zapewnia mo2liwoit wykonania Swiadczeri' echokardiograJia

przezprzelykowa lub echokardiografia obciqieniowa - w lokalizacii luh w drtstgpie? " Oferent

w zlozonej ofercie wskazuje,2e zapev,nia dostgp do przedmiotowych badan poprzez umowq

podwykonawstwa z podmiotem Nowe Techniki Medyczne Szpital Specjalistyczny im'

Swigtej Rodziny Sp. z o.o. z siedzib4 w Rudnej Malej 600, 36 - 060 Glog6w Malopolski'



W zwi4zku z powyZszym Komisja Konkursowa poprosila o przedstawienie dokumentu

potwierdzaj4cego, 2e wskazany podwykonawca spelnia warunki wymagane do realizacj i

przedmiotowych Swiadczeri oke5lone w rozporz4dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada

2013 r. w sprawie Swiadczeri gwarantowanych z zakesu ambulatoryjnej opieki

specjalistycznej (Dz. U.2013.1413) tj. czy pracownia wykonuj4ca przedmiotowe badania

posiada odpowiedni4 akedytacjg wymagania okeilone w zaL4cznik:u nr 2 ,,Wykaz

iwiadczeri gwarantowanych w przypadku badari diagnostycznych oraz warunki ich realizacji"

do ww. rozporz4d zenia, rozdzial IV. - Swiadczenia ultrasonograficzne,

Komisja Konkursowa wskazala, i2 w przypadku braku wymaganego dokumentu

nale2y skorygowa6 ofertg w czgSci dotycz4cej przedmiotowych badari.

W odpowiedzi na powyZsze wezwanie Odwoluj 4cy uzupelnil wymagane dokumenty

w odniesieniu do p1'tania ankietowego 1.7.1.1., natomiast w uzupelnieniu odpowiedzi

zawNlej w pltaniu ankietowym 1.9.1.3. pismem z dnia 05.11.2014 r. (wp\rv do Oddzialu

06.11.2014 r.) przeslal Certyfikat informuj4cy, i2 w dniach 14-15 wrzeSnia 2012 roku pan

Piotr Golqb (Nr prawa wykonywania zawodu 3775695) bral udzial w warsztatach

z echokardiografii przezprzelykowej w Polskiej Szkole Echokardiografii.

W trakcie prowadzonego postepowania w dnfu 02.12.2014 r. Komisja Konkursowa na

podstawie $ 6 ust.2 rozporz4dzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 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 komisji konkursowej oraz jej zadan (Dz. tJ.

z 2004 r., nr 273, poz. 2719 ze zm.) przeprowadzila kontrolg w celu potwierdzenia

prawidlowosci danych zawartych w ofercie. wyniki przedmiotowej kontroli zostaly zawarte

w Protokole kontroli miejsca realizacji Swiadczeri z dnia 02.12.2014 r. Dodatkowo do

protokolu dol4czono oswiadczenie oferenta z dnia 02.12.2014 r. w przedmiocie zmiany

odpowiedzi ankietowej nr 1.9.1.3. z odpowiedzi ,,TAK" na odpowied2 ,,NIE,'.

Kod ICD-
9

Warunki r ealizacji Swiadczeri

kardiografia
. Pozostale wymagania:

I ) pracownia posiadaj4ca odpowiedniq

ografia obci4zeniowa
. Pozostale wyrnagania:

I ) pracownia posiadajqca odpowiedni4



Komisja Konkursowa na podstawie oiwiadczenia oferenta wprowadzila zmiany

w ankiecie w pytaniu nr 1.9.1.3. .,Czy Oferent zapewnia mo2liwoit wykonania iwiadczey't:

echokardiografia przezprzelykowa lub echokardiografia obciq2eniowa - w lokalizacji lub

w dostgpie? " z odpowiedzi ,,TAK" na odpowiedZ ,,NIE '. (zal4cznik Nr 23 a z dnia

03.12.2014 r.)

Po rozpoznaniu oferty w czgsci jawnej Komisja Konkursowa luznala, 2e oferta

Odwoluj4cego spelnia warunki formalne i nie podlega odrzuceniu.

Ofertg zakwalifikowano do czgdci niejawnej.

Komisia Konkursowa dokonala oceny wszystkich zlo2onych ofert wedlug

jednolitych kyteri6w, zgodnie z Zuz4dzeniem nr 3/2014/DSOZ Prezesa Narodowego

Funduszu Zdrowia z dnia 23.01 .2014 r. w sprawie okre6lenia kry'-teri6w oceny ofert

w postgpowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielenie Swiadczen opieki

zdrowotnej (ze zm).

W dniu 03.12.2014 r. Komisja Konkursowa zaprosila Odwoluj4cego do negocjacji

w sprawie ustalenia liczby i ceny jednostkowej planowanych do udzielenia Swiadczeir opieki

zdrowotnej.

W wyniku negocjacji w dniu 04.12.2014 r. ustalono ceng jednostkow4 w wysoko6ci

7,80 zl oraz liczbg swiadczeri w ilosci 337 punkt6w. zbie2ne stanowiska zostaly podpisane

w protokole koricowym z negocjacj i. Przedmiotowy proces zostal przeprowadzony zgodnie

z prawem oraz zoslala zachowana zasada r6wnego traktowania Oferent6w bior4cych udzial

w postEpowaniu. Odzwierciedleniem dokonanych ustaleri jest protok6l kofcowy z negocjacji

z dnia 04.12.2014 r. podpisany przez Oferenta i Komisjg Konkursow4

Po zakoriczeniu negocjacji ze wszystkimi Oferentami w dalszej czqSci postgpowania

Komisja Konkursowa sporz4dzila ranking koicowy w stosunku do wszystkich ofert.

Ostateczna ocena oferty byla generowana przez system informatyczny usprawniaj4cy prace

Komisji Konkursowej, co dodatkowo gwarantowalo zachowanie obiektywizmu w stosunku

do wszystkich oferent6w bior4cych udzial w postgpowaniu. Oferty zostaly uszeregowane

w kolejnosci wynikaj4cej z l4cznej liczby punkt6w oceny, z uwzglgdnieniem wynikirw

negocjacji. W rankingu koricowym Oferent zostal sklasyfikowany na2 miejscu.

Komisja Konkursowa na podstawie art. 142 ust. 5 pkt 1 ustawy o Swiadczeniach

dokonala wyboru oferty celem zawarcia umowy w kolejno6ci zgodnq z uzyskanq pozycjq w

rankingu koricowym, a2 do wyczerpania Srodk6w finansowych, kt6re zamawiaj4cy

przeznaczyl na Swiadczenia bgd4ce przedmiotem postQpowania, tj. oferty, kt6ra w rankingu

koncowym uzyskaly najwigksz4 liczbg punkt6w.



Komisja Konkursowa zgodnie z obowi4zuj4cymi przepisami dokonala oceny oferty

bior4c pod uwagg kryteria niecenowe: ci4gloSi, jako56, dost9pno36, kompleksowoSd oraz

kryterium ceny.

Na usytuowanie w rankingu koricowym miala *plyw wynegocjowana cena, jak

r6wnieZ wszystkie kryteria ,,niecenowe". Oferta Odwoluj4cego uzyskala og6lem 66,000 pkt

(wg wagi skaluj4cej), w Iym:. za krJteria ,,niecenowe" - 46,000 pkt i za ceng 20,000 pkt (wg

wagi skaluj4cej) - co bylo niewystarczaj4ce aby oferta zostala wybrana do zawarcia umowy.

W dniu 08.12.2014 r. przedmiotowe postgpowanie zostalo rozstrzygnigte,

a ogloszenie o rozstrzygnigciu ukazalo sig na stronie intemetowej POW NFZ otaz zostalo

wywieszone na tablicy ogloszeri w jego siedzibie.

Oferta Odwoluj4cego nie zostala wybrana do zawarcia umowy.

W dniu 10.12.2014 r. Odwoluj4cy zlo2y\ do Dyrektora POW NFZ pismo

z odwolaniem od rozstrzygnigcia przedmiotowego postQpowania. Odwolanie zostalo

przeslane pocZ4 data stempla pocztowego 09.12.2014 r.

Odwolanie zostalo zlo2one w terminie.

Przed rozpatrzeniem odwolania Dyrektor POW NFZ w Rzeszowie pismem z dnia

| 1.12.201 4 r. znak: WO.02 12.98.201 4.D A poinformowal Odwoluj4cego o przysluguj4cym

zgodnie z an. 10 $ I Kodeksu postgpowania administracyjnego, prawie do czynnego udzialu

w kazdym stadium postgpowania, a przed wydaniem decyzji przez Dyrektora POW NFZ

w Rzeszowie w przedmiotowej sprawie o moZliwoSci wl.powiedzenia sig co do zebranych

dowod6w i material6w oraz zgloszonych 24dafi. R6wnocze6nie powyzszym pismem

poinformowal wszystkie strony postgpowania o moZliwo5ci skorzystania z uprawnieri,

o kt6rych mowa w art. 10 g l kpa. Z powyZszych wzglgd6w na podstawie art. 36 $ 1 kpa,

przedlu2ono temin do wydania decyzji przez Dyrektora POW NFZ do dnia 12.01.2015 r.

Odwoluj4cy w dniu 18.12.2014 r. skorzystal z prawa wgl4du do akt i nie wni6sl

2adnych uwag do protokolu.

W zlo2onym odwolaniu Oferent podnosi , iL puedlohony w odpowiedzi na wezwanie

do zlohenia dodatkowych wyjaSnief z dnia 03.11.2014 r. certyfikat do badania

echokardiografii przezprzelykowej nie zostal zaakceptowany przez Komisje Konkursow4,

a to zmusilo Odwoluj4cego do wycofania dostgpnoSci badania o kt6rym mowa w pkt 1.9.1.3.

formularza ofertowego. Ponadto Odwoluj4cy podnosi, i2 w ramach swojej oferty dysponuje

umowq na wykonJwanie przedmiotowych badah ze szpitalem Nowe Techniki Medyczne

Szpital Specjalistyczny im. Sw. Rodziny w Rudnej Malej k. Rzeszowa, kt6ry to na mocy



przedstawionego ceftyfikatu wykonuje przedmiotowe badania w innych kontraktach

kardiologicznych podpisanych z POW NFZ.

Dyrektor POW NFZ rozpatntj4c sprawg przeanalizowal wnikliwie caly zgromadzony

w sprawie material dowodowy i zwuZyl co nastgpuje:

Odwolanie nie zasiuguje na uwzglgdnienie.

Zgodnie z art. 152 ust. I i 2 ustawy o Swiadczeniach, Swiadczeniodawcom, kt6rych

interes prawny doznal uszczerbku w wyniku naruszenia przez Fundusz zasad

przeprowadzania postgpowania w sprawie zawarcia umowy o udzielenie Swiadczeri opieki

zdrowotnej, przyslugujq Srodki odwolawcze i skarga na zasadach okreSlonych w art. 153 i 154

ustawy o Swiadczeniach. Wskazai przy tym nale?y, 2e Dyrektor POW NFZ prowadz4c

postgpowanie odwolawcze bada, czy nie doszlo do naruszenia zasad postgpowania, kt6re

spowodowalo uszczerbek w interesie prawnym oferenta, w szczeg6lnoSci czy post9powanie

konkursowe zostalo prawidlowo przeprowadzone, nie prowadzi za5 postqpowania

konkursowego, kt6re to czynnoSci zastrzezone s4 dla Komisji Konkursowej.

Rozpatruj4c przedmiotowe odwolanie od rozstrzygnigcia postqpowania

konkursowego Dyrektor POW NFZ poddal szczeg6lowej analizie material dowodowy

sprawy, co w konsekwencji umoZliwilo dokonanie pelnej kontroli prawidlowoSci

przeprowadzenia zaskarZonego postgpowania konkursowego.

Na material dowodowy skladaj4 sig:

wszystkie oferty zLoaone w przedmiotowym postqpowaniu konkursowym,

dokumenty w)tworzone przez Komisjg Konkursow4 w przedmiotowym

postgpowaniu konkursowym,

3. dokumenty, pisma, oSwiadczenia skladane przez oferent6w w odpowiedzi na

wezwania do uzupelnienia brak6w formalnych,

4. wyja6nienia skladane przez oferent6w (w odpowiedzi na wezwania komisji

konkursowej),

Zgodnie z art. 142 ust. 5 pkt 1 ustawy o Swiadczeniach w czgSci niejawnej konkursu

ofert komisja moZe wybrai ofe(g lub wigksz4 liczbq ofert, kt6re zapewniaj4 ciqgloSi

udzielania swiadczeri opieki zdrowotnej, ich kompleksowos6 i dostgpn oit oraz przedstawiaj4

najkorzystniej szy bilans ceny w odniesieniu do przedmiotu zam6wienia. Jak wynika

z material6w z postgpowania konkursowego, prowadzone z Odwoluj4cym negocjacje

doprowadzily do uzgodnienia ceny, jednak2e w nastgpstwie rozstrzygnigcia postgpowania

oferta Odwoluj4cego nie zostala wybran a, gdy? kwota wynegocjowana kontraktu

l.

2.



z oferentem znajduj4cym sig na wyzszej pozycji w rankingu niZ Odwoluj4cy wyczerpala

kwotg przeznaczon4 przez POW NFZ na finansowanie Swiadczeri w przedmiotowym

postgpowaniu.

W efekcie przeprowadzonych negocjacji strony ustalily ostatecznie zbiezne

stanowisko co do ilodci i warto5ci Swiadczonej opieki zdrowotnej w ramach kontraktu. Nie

oznacza to jednak2e dokonania wyboru Oferenta do zawarcia umowy o udzielenie iwiadczen

opieki zdrowotnej, co zostalo odnotowane w protokole koricowym z negocjacji. W treSci

protokolu koricowego z negocjacji (podpisanego przez Odwoluj4cego) figuruje zapis:

,,Zbie2noit stanowisk w protokale koficowym nie oznacza dokanania wyboru oferenta

i przyrzeczenia zuwarcia umowy- '

Uczestnictwo w postgpowaniu konkursowym, kt6re jest procedurq o charakterze

konkurencyjno-eliminacyjnl,rn, nie daje gwarancj i wyboru oferty i w nastgpstwie zawarcra

umowy. Ranking koricowy bgd4cy wynikiem oceny ofert, umoZliwia dokonania wyboru ofert

najlepszych spo3r6d zlo2onych i ocenionych wedlug jednolitych kryteri6w oceny. Celem

postgpowania konkursowego jest zawarcie um6w o udzielenie Swiadczeri opieki zdrowotnej.

Komisja Konkursowa na kazdym etapie postgpowania podejmuje dzialania zmierzaj4ce do

wyboru oferty i zawucia um6w w takiej liczbie, kt6ra zapewni Swiadczeniobiorcom dostgp

do Swiadczeri danego rodzaju. Dzialania Komisji nie maj4 prowadzii do zawarcia um6w ze

wszystkimi oferentami bior4cymi udzial w postgpowaniu.

Do realizacji Swiadczeri w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna,

w zakresie: Swiadczenia w zakresie kardiologii, obszar: 1819 - strzy2owski, zostal wybrany

oferent, kt6ry uzyskal 71,878 punkt6w jako l4czn4 iloSi za oceng oferty (wg wagi skalujqcej.l,

w tym za kryteria niecenowe 57,333 pkt i za cenE 14,545 (wg wagi skalujqcej). Natomiast

oferta Odwoluj4cego uzyskala og6lem 66,000 pkt (wg wagi skaluj4cej), w tym: za krytena

niecenowe - 46,000 pkt i za ceng 20,000 pkt (wg wagi skaluj4cej) zajmuj4c ostatecznie drug4

pozycjg w rankingu koricowym.

Poni2sza tabela przedstawia zestawienie punktowe podmiot6w bior4cych udzial

w przedmiotowym konkursie.
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Zarzuty podniesione w odwolaniu przez Odwolujqcego maj4 charakter og6lny i nre

wskazuj4 kt6re czynnoSci Komisji Konkursowej byly wadliwe. Odwoluj4cy zanuc4 i2

przedloZony przez Niego certyfikat do badania echokardiografii przezprzelykowej nie zostal

zaakceptowany przez Komisje Konkursow4, a to zmusilo Odwoiuj4cego do zmiany

odpowiedzi ankietowej w pkt 1.9. i.3.

W tym miejscu naleZy zaznaczy!, i2 Oferent na wezwanie Komisji

Konkursowej z dnia 03.11.2014 r. mial przedstawii dokumenty Swiadczqce o wykonywaniu

przez wykazanego w ofercie podwykonawcg Swiadczeri: echokardiografii przezprzelykowej

lub echokardiografii obci4zeniowej w pracowni posiadaj4cej odpowiedni4 akredyacjg.

Powyzsze wymagania wynikaj4 z rozporz4dzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r.

w sprawie Swiadczeri gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

(Dz. U.2013.1413), zal4cznik nr 2 ,,Wykaz Swiadczeri gwarantowanych w przypadku badaf

diagnostycznych oraz warunki ich realizacji", rozdzial IV. - Swiadczenia ultrasonograficzne,

Oferent w odpowiedzi na poulzsze wezwanie przedstawil Certyfikat informuj4cy, i2

w dniach 14-15 wrzesnia 2012 roku Pan Piotr Golqb (Nr prawa wykonywania zawodu

37'75695) bral udzial w warsztatach z echokardiografii przezprzelykowej w Polskiej Szkole

Echokardiosrafii.

Warunki r ealizacii SwiadczeiKod ICD-
9

. Pozostale wymagania:
1) pracownia posiadaj4ca odpowiedniq

3. Pozostale wymagania:
I ) pracownia posiadajqca odpowiedni4iografia obci42eniowa



Odwoluj4cy mial Swiadomoil, i2 zlolony przez Niego dokument nie byl dokumentem

o kt6ry wzywala do uzupelnienia Komisja Konkursowa, poniewa2 przedlo2ony Certyfikat nie

Swiadczy o posiadaniu przez pracownig w kt6rej wykonuje sig Swiadczenia echokardiografii

przezprzelykowej lub echokardiografii obci4zeniowej odpowiedniej akredytacji. Wobec

powy2szego podczas kontroli Odwoluj4cy zlozyl o5wiadczenie o zmianie odpowie&i

ankietowej w punkcie nr 1.9.1.3. z odpowiedzi ,,TAK" na odpowiedZ ,,NIE", oSwiadczaj4c iz

nie bgdzie spelnial warunku dostgpno3ci do przedmiotowego badania.

Komisja Konkursowa na podstawie oSwiadczenia oferenta wprowadzila zmiany

w ankiecie w pltaniu nr 1.9.1.3. 'Czy Oferent zapewnia moiliwoit wykonania iwiadczefi:

echokardiograJia przezprzetykowa lub echokardiografia obciq2eniowa - w lokalizacji lub

w dostgpie? " z odpowiedzi ,,TAK" na odpowiedZ ,,NIE' (zalqcznik Nr 23 a z dnia

03.12.2014 r.) co skutkowalo zrnian4 uzyskanej punktacj i za to pytanie ankietowe.

Komisja Konkursowa ocenila ofertg Odwoluj4cego wedlug jednolitych klteri6w
oceny. Ostateczna ocena oferty byla generowana przez system informatyczny usprawniaj4cy

prace Komisji Konkursowej, co dodatkowo gwarantowalo zachowanie obiektywrzmu

w stosunku do wszystkich oferent6w bior4cych udzial w postgpowaniu. Oferty zostaly

uszeregowane w kolejnoSci wynikajqcej z l4cznej liczby punkt6w, z uwzglgdnieniem

wynik6w negocjacji. Ocenie podlegaly poszczeg6lne odpowiedzi na pytania zawarte

w ankiecie wskazuj4ce czy oferent spelnia w dniu skladania oferty okredlone wymagania.

Poddana ocenie przez Komisjg Konkursow4 oferta Odwoluj4cego uzyskala og6lem

66,000 pkt (wg wagi skaluj4cej), w Iym: za kryteria niecenowe - 46,000 pkt i za ceng

maksymalnq iloSd 20 pkt (wg wagi skaluj4cej) zajmuj4c ostatecznie 2 miejsce w rankingu

kor{cowym.

Wskazai nale2y, i2 oferta wybrana do zawarcia umowy, kt6ra uplasowala sig na

1 miejscu w rankingu koricowym otrzymala 71,878 pkt jako lqcm4 iloSi za ocenQ oferty (wg

wagi skaluj4cej), w tym za kyteria niecenowe - 57,333 pkt i za ceng 14,545 (wg wagi

skaluj4cej).

Na obniZon4 warto6i punktowq w kry.teriach niecenowych w stosunku do wygranej oferty

wplyw mialo:

a) w kryterium ,,JAKOSC - ZEWNETRZNA OCENA - SYSTEMY ZARZADZANIA. -
Odwolujqcy nie posiada CERTYFIKATU ISO 9001 systemu zarzqdzania jakoSci4 waZnego

w dniu zloZenia oferty, co spowodowalo utratg 3,333 pkt (wg wagi skaluj4cej) w stosunku do

wygranej oferty, kt6ra posiadala ten certyfikat;



b) w krlrerium ,,JAKoSc - SPRZET I APARATURA MEDYCZNA" - Odwolujqcy nie

zapewnia sprzgtu HOLTER EKG w miejscu, co spowodowalo utratq 5 pkt (wg wagi

skaluj4cej) w stosunku do wygranej oferty, kt6ra posiada przedmiotowy sprzgt w miejscu

udzielania Swiadczeti;

c) w kryerium ..Dos fEPNosc HARMONOGRAM PRACY KOMORKI

ORGANIZACYJNEJ" Odwolujqcy na pltanie ankietowe: Ile godzin w tygodniu pracuje

poradnia/pracownia? udzielil odpowiedzi: Powyzej I 2 godzin do 21 godzin wlqcznie, zakt6r4

uzyskal 1 pkt (wg wagi skaluj4cej). Oferent wybrany do zawarcia umowy na to samo pltanie

udzielil odpowie dzi: Powy1ej 36 godzin do 48 godzin wlqcznie, za kt6r4 uzyskal 4 pkt (wg

wagi skaluj4cej). Odwoluj4cy w tym kryterium uzyskal 3 pkt (wg wagi skalujqcej) mniej

w stosunku do wybranej oferty. Og6lnie w kryteriach niecenowych oferta Odwoluj4cego

uzyskala o 11,333 pkt (wg wagi skaluj4cej) mniei niZ oferta wybrana do zawarcia umowy.

W tym miejscu nale2y zaznaczyi, 2e oferta Odwoluj4cego uzyskala za cenQ 20 pkt, czyli

maksymaln4 ilo36 punkt6w, a tym szrmym o 5,455 pkt wigcej niz oferta wybrana do zawarcia

umowy. Przewaga punktowa za cenQ nie byla jednak wystarc zaj4ca aby zniwelowai

przewagg punktow4 za kryteria niecenowe oferty wygranej. Oferta kt6ra uplasowala sig na

pierwszym miejscu w rankingu koncowym, a tym samym zostala wybrana do zawarcia

umowy uzyskala og6lnie o 5,878 pkt (wg wagi skaluj4cej) wigcej od oferty Odwoluj4cego

Ze wzglgdu na ograniczone Srodki finansowe nie zawsze - tak jak w tym przypadku

- da sig wylonid zwycigzc6w spo6r6d wszystkich uczestnik6w konkursu na warunkach przez

nich zaoferowanych. Zadaniem Komisji Konkursowej jest dokonanie wyboru najlepszego

oferenta, opartego na rzetelnej analizie por6wnawczej ofert. Nale2y podkreSlii, 2e wylonienie

Swiadczeniodawcy w postgpowaniu konkursowym ma w szczeg6lnojci na celu realizacjq

zadania ustawowego jakim jest zapewnienie udzielania Swiadczeri opieki zdrowotnej na

danym obszarze w spos6b nieprzerwany, kompleksowy, z uwzglgdnieniem odpowiedniej

jako6ci i dostgpnodci do Swiadczeri, a nie zawarcie umowy ze wszystkimi oferentami.

Nalezy podkreSlii, ze Dyrektor Oddzialu tozpoznal4cy odwolanie nie prowadzi

ponownie postgpowania w sprawie zawarcia um6w o udzielanie Swiadczeri opieki

zdrowotnej, lecz rozpontaje sprawg w odniesieniu do konkretnego podmiotu i konlretnych

czynnoSci. Nie powiela zatem czynnoSci zarezerwowanych przez ustaw? dla Komisji

Konkursowej. Dyrektor Oddzialu bada czy rozstrzygniQcie postqpowania dokonane przez

komisjg zostalo podjgte z naruszeniem zasad postQpowania i czy wskutek tego doszlo do

naruszenia interesu prawnego Odwoluj4cego. Komisja Konkursowa w trakcie

przedmiotowego postgpowania, podeimowala wszelkie niezbgdne czynnosci maj4ce na celu
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stwierdzenie zgodnodci oferty ze stanem faktycznym i prawnym, w kontekScie zdolno5ci do

wykony"wania oferowanej liczby Swiadczeri oraz wlnnagari zawartych w szczeg6lowych

materialach informacyjnych. Komisja konkursowa w oparciu o jednolite dla wszystkich

kryteria dokonala w trakcie przedmiotowego postgpowania oceny zlozonych ofert.

Dyrektor POW NFZ zbadal wszystkie okolicznoSci istotne dla prawidlowego

i pelnego rozstrzygnigcia oraz dokonal oceny dowod6w, z uwzglgdnieniem wszystkich

twierdzeri i zarzutbw Odwolujqcego. W spos6b jednoznaczny ustalil, iZ nie doszlo do

naruszenia przepis6w prawa w tym zakresie obowi4zuj4cych. NaleZy stwierdzid, 2e

postgpowanie przeprowadzone przez Komisjg Konlursow4 bylo prowadzone zgodnie

z obowi4zuj4cymi przepisami prawa, w spos6b gwarantuj4cy zachowanie uczciwej

konkurencji. Komisja dokonala oceny zloZonych ofert w oparciu o jednolite dla wszystkich

kryteria, nie naruszaj4c w toku postgpowania konkursowego jego zasad okre3lonych

w ustawie, aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie, oraz zarz4dzeniach wydanych

przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Biorqc pod uwagg powyzsze nale2y stwierdzii, 2e nie zostal naruszony interes

prawny Odwolujqcego.

Wobec powy2szego orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Na podstawie art. 154 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o Swiadczeniach opieki

zdrowotnej finansowanych ze Srodk6w publi cznych (Dz. tJ. z 2008r. nr 164 poz. 1027 z p62n.

zm.) od niniej szej decyzji przysluguje wniosek o ponowne rczpatrzenie sprawy. Wniosek

sklada sig do Dyrektora Podkarpackiego Oddzialu Wojew6dzkiego Narodowego Funduszu

Zdrowia ul. Zamkowa 8,35-032 Rzesz6w w terminie 7 dni od dnia otrzymania decy4i.

Decyzj g otrzymuj4:

DYREKTOR
{ "^$;; li',il 111,"fieq'f, i,r) i 2;o,liiil:f it j.tt"rbl w Rzty,c

Gt'.:,\)/rJ Nrjda

l. 09R/030055 Marek Ziajor prowadz4cy Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej
Przychodnia Zdrowia Frysztak ul. Rzeszowska l l, 38-130 Frysztak;

2. 09N031027 Grupowa Specjalistyczna Praktyka Lekarska "BAN-MED, Sp6lka partnerska,
Dobrzech6w 478 A. 38-100 Strzv26w:

3. Na.


