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1

DECYZJA

Dzialaj4c na podstawie art. 152

27

sierpnia 2004

publicznych

(tj.

r. o

Nr .*...t20r4

w zwiqzku z art.

154 ust.

I - 3 ustawy z dnia
ze

Swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych

Dz. U. z 2008 r.

Nr

Srodk6w

164, poz. 1027 z p,62n. zm.) zwanej dalej ,ustawq"

i

art. 107 $ 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks post9powania
administracyjnego (tj. Dz. U.22013 r. , poz.267 ze zm.) zwanym dalej ,,Kpa" .
oraz art. 104

po rozpatrzeniu odwolania wniesionego przez Anng Koralewicz-Bober, 37-700 Przemy5l,

ul. Lwowska 9

dotycz4cego rozstrzygnigcia postgpowania

000221/STM/07ll/07.0000.218,02101 przeprowadzonego

o

udzielanie Swiadczeri opieki zdrowotnej

w

Nr

09-14-

w trybie konkursu ofert

rodzaju: leczenie stomatologiczne,

w zakresie: Swiadczenia og6lnostomatologiczne, na terenie: 186201 1 - Przemydl.

Dyrektor Podkarpackiego Oddzialu Wojew6dzkiego Narodowego Funduszu Zilrowia
w Rzeszowie oddala odwolanie.

wwwnrz.gov.pr

PodkarD.rcki Oddzial Woiew6dzki, ul. Zamkowa 8, 35 032 Rzeszow
tel.r l7 860 4l 02, fax: l7 860 42 28, c mail sckrctariat@nfz rzeszo$'.pl

UZASADNIENIE

W dniu 11.03.2014 r. zostalo ogloszone przez Dyrektora Podkarpackiego Oddzialu
Wojew6dzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w

Rzeszowie postgpowanie konkursowe

Nr 09-14-00022115TMJ0711107.0000.218.0210t w przedmiocie zawarcia umowy o udzielanie
Swiadczeri opieki zdrowotnej

w rodzaju: leczenie stomatologiczne, w zakresie: Swiadczenia

og6lnostomatologiczne, na terenie: 186201 I

-

Przemy6l.

W ogloszeniu wskazano obowi4zujqce regulacje dotycz4ce wymog6w, jakie musz4 byi
spelnione przez podmioty skladaj4ce oferty

oraz

dotyczqce kr1'teri6w oceny ofert. Zgodnie

z ogloszeniem, oferty w niniej szyrn postgpowaniu nale2alo zlo2y6 do dnia 25.03.2014 r.

W dniu 24.03.2014 r. Anna Koralewicz-Bober

37

-700 Przemydl,

ul. Lwowska 9,

zwana dalej ,,Odwoluj4c4" lub ,,Oferentem" , zlo2yla ofertg w przedmiotowym postgpowaniu.

Ofertg zlo2ono w

terminie. Olercie nadano numer: Nr

09-14-

000221/STM/07/1/07.0000.218.02/0111210407. Integralnq czg$ci4 oferty Odwoluj4cej bylo
zat4czone oSwiadczenie, ize zapoznala sig

z

warunkami postgpowania oraz warunkami

zawierania um6w i nie zglasza do nich zastrze2eh oraz 2e przylmuje je do wykonania.

W postgpowaniu konkursowym oferty zlo?ylo 23 oferent6w, w tym Odwolujqca.
Otwarcie ofert nast4pilo

Komisja Konkursowa

w

w

siedzibie Podkarpackiego OW NFZ

w dniu 27.03.2014 r.

czg6ci jawnej postgpowania dokonala oceny formalno-prawnej

zlo2onych ofert. Komisja Konkursowa wezwala 21 oferent6w

do uzupelnienia brak6w

formalnych ofert pod rygorem odrzucenia ofert, w tym Odwolujqc4. Wszyscy oferenci, kt6rzy

zostali wezwani do uzupelnienia brak6w formalnych ofert, w tym Odwoluj4ca uzupelnili
w terminie braki, do kt6rych uzupelnienia zostali wezwani.
Ponadto Komisja Konkursowa w dniu 10.04.2014 r. wezwala Odwotuj4c4 do zlo2enia

dodatkowych wyjaSnieri dotycz4cych informacji zawartych

w

ofercie, pod rygorem

odrzucenia oferty. Odwoluj 4ca zoslala zobowi4zana aby: ,,Przedstawit zezwolenie
Paitstwowego Wojew6dzkiego Inspehora Sanitarnego na uruchomienie pracowni/aparatu

renlgenowskiego.

Il

przypadku braku w/w dokumenlu proszg przedstqwit umowg z

podwykonowcq na uslugi RTG (z podniotem, ktdry posioda w/w zezwolenie) oraz wyiainit
odpowied2 twierdzqcq na pytanie w formularzu ofertowyn ,,Czy oferent zapewnia aparal
RTG lub

radiowizjograf- w lokalizacji".

Odwoluj4ca zloZyla w terminie wymagane wyjaSnienie:

,, - u, r. 201I zakupilam do gahinetu przenoiny aparat rentgenowski z pelnq dokumentaciq

lechnicznq

(w przypadku takiego

urzqdzenia nie .jest potrzebne izolowunie iciun

pomieszczenia)

- w zwiqzku z syluacjq rodzinna nie sfinalizowalam dodatkowych wymog6u, SANEPID-u
- wniosek zlo1ony przeze mnie dol. pozwolenia na uiytkowanie aparalury RTG pozoslaie
oMony

- w najbli2szym czasie

zomierzqm dokonczyt procedury zwiqzane z pozwoleniem na czas

ohowiqzlwania umorry

z NFZ

przedslawium umowg

z

podwykonawcq

(dot. RTG)

"

oraz przedstawila umowg z podwykonawc4 na uslugi RTG.

Komisja na postawie o6wiadczenia oferenta wprowadzila zmiany

w

ankiecie ofertowe.j

w punkcie 1.4.1.1 Czy oferent zapewnia oparat rtg lub radiowiziograf w lokalizacji/
Odpowied2 przed zmianq:

Ia(

Punktacja przed zmian4:

l,

Odpowied2 po zmianie: Nie,

Punktacja po zmianie: 0.

Protokolem z posiedzenia komisji w czE6ci jawnej konkursu, Komisja Konkursowa
przyjgla do dalszego postgpowania 23 oferty, w tym ofeftq Odwolu.i4cej.
Fakt zakwalifikowania oferty do czg6ci niejawnej postgpowania oznaczal jedynie,

iz

oferta

nie podlegala odrzuceniu na podstawie art. 149 ust. 1 pkt 7 ustawy. Spelnianie wymaganych

warunk6w okreSlonych przepisami prawa oraz warunk6w okreSlonych przez Prezesa
Funduszu na podstawie art. 146 ust.

I

pkt 3 ustawy, nie skutkuje wybraniem oferty celem

zawarcia umowy, ajedynie pozwala na dokonanie oceny ofefty na podstawie art. 148 ustawy

oraz Zarz4dzenia

Nr

3l20l4lDSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

z

dnia

23 slycznia 2014 r. w sprawie okreSlenia kryteri6w oceny ofert w postgpowaniu w sprawie
zawarcia umowy o udzielanie Swiadczeri opieki zdrowotn e.i z p5lniejszymi zmianami.

Komisja Konkursowa dokonala oceny ofert wedlug jednolitych kryteri6w, zgodnie z
Zarz4dzeniem Nr 3/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

2014

r. w sprawie

umowy

o

okreSlenia kryteri6w oceny ofert

udzielanie iwiadczeri opieki zdrowotnej

w

z

postgpowaniu

z dnia 23 stycznia

w sprawie zawarcra

poiniejszymi zrnianami. Zgodnie

z przepisami wlw Zarz4dzenia oceny ofert dokonuje si9 wedlug nastgpujEcych kr1'teri6w:
jakoSi, dostgpnoS6, ci4gloSi i cena. Szczeg6lowe parametry kryteri6w oceny, wagg
poszczeg6lnych krlteri6w w ocenie ofert oraz spos6b oceny ofert pod wzglgdem kryterium

ceny

w

przedmiotowym postgpowaniu okreSlone zostaly

w

przywolanym po\.vyzej

Zarz4dzeniu Prezesa NFZ. WyZej wymienione kryteria oraz zasady oceny majq charakter
obiekt1rvny, s4 znane wszystkim oferentom w chwili wszczgcia postgpowania konkursowego,

nie ulegaj4 zmianie aL do zakohczenia postgpowania. Oferta Odwoluj4cej byla oceniana
wedlug takich samych kryteri6w

jak

i pozostale oferty. Ocenie podlegaly poszczeg6lne

w ankiecie ofertowej wskazuj4ce czy oferent spelnia w dniu skladania oferty,
jak tez bgdzie spelnial w przyszloSci d. od pocz4tku obowi4zywania umowy. wymagania
odpowiedzi

w

okre5lone

Rozporz4dzeniu Ministra Zdrowia

z

iwiadczef gwarantowanych
poz. 1462), jak

t

z

dnia

6

r. w sprawie
(Dz. U. z 2013 r.,

listopada 2013

zakresu leczenia stomatologicznego

zarz4dzeniach Prezesa. Cz93i tych wymagari musi spelnii kazdy oferent

(warunki wymagane

-

konieczne) natomiast czg36 ma charakter tzw. rankinguj4cy,

co oznacza,2e w przypadku ich spelnienia oferta uzyskuje wyzszq punktacjg.

Analiza treSci Zarz4dzenia Nr 3/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu
Zdrowta

w

z

dnia 23 stycznia 2014

postgpowaniu

w

r. w

sprawie okreSlenia kryteri6w oceny ofert

sprawie zawarcia umowy

o

udzielanie Swiadczeri opieki zdrowotnej

z p62niejszymi zmianami, w oparciu o kt6re oferty zlozone do przedmiotowego postgpowania
zostaly ocenione, dowodzi, i2 oferta mogla uzyskad:

o
.
r

w krlterium cena - maksymalnie 20 punkt6w;
w kryterium ciqgloSi - maksymalnie 5 punkt6w;
w kry.terium jako5i

-

razem maksymalnie 60 punktow:

personel - maksymalnie 40 punkt6w;
b.

sprzgt i aparatura medyczna - maksymalnie 15 punkt6w;
zewngtrzna ocena - maksymalnie 5 punkt6w;

d.

.

wyniki kontroli

-

maksymalnie 0 punkt6w;

w kryterium dostgpno5i

- rzem maksymalnie

20 punkt6w:

a. organizacja udziela-nia Swiadczef - maksymalnie 15 punkt6w;

b. dostgp dla os6b niepelnosprawnych ruchowo - maksymalnie 5 punkt6w.
PowyZsze oznacza,Ze w toku przedmiotowego postgpowania kaz da z ofert mogla uzyskai

maksymalnie 105 punkt6w, w tym 20 punkt6w za ceng oraz l4cznie 85 punktow za kryeria
niecenowe.

()ferta zlo\ona przez Odwolui4c4 uzyskala l4cznie 16,667 punkt6w, w tym:

l0 pkt

za kry'terium cena, 5 pkt za kryterium ci4gloSi, 0 pkt za kry4erium jako56 oraz 1,667 pkt
za

krlterium dostgpnoSi.

Analiza oferty zLolonej przez Odwolujqc4 do przedmiotowego postQpowania wykazuje iZ,
nie uzyskala ona maksymalnej moZliwej do zdobycia liczby punkt6w poniewa2:

w kq4erium CENA:

o

Odwoiuj4ca zaproponowala cenQ jednostki rozliczeniowej

za

udzielanie

iwiadczeri opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne, w zakresie:
Swiadczenia og6lnostomatologiczne

cenie oczekiwanej

w tym

w wysokoSci 1,03 zl czyli

ceng r6wn4

zakresie okredlon4 przez Podkarpacki OW NFZ.

Cena ofertowa byla oceniana przy pomocy systemu informatycznego zgodnie

ze wzorem okeSlonym w zal4czniku nr 2 do Znz4dzenia nr 3l20l4lDSOZ
Prezesa

NFZ z dnia 23 stycznia 2014 r., poprzez odniesienie ceny .iednostki

rozliczeniowej zaproponowanej przez oferenta

w

do

stosunku

ceny

oczekiwanej przez Fundusz w przedmiotowym postgpowaniu;

w krlterium CIAGI-OSC:

o

Odwoluj4ca uzyskala maksymaln4 iloSi punkt6w tj. 5 punkt6w;

w krlterium JAKOSC:

o

PERSONEL
R62nica dotycz4ca uzyskanych. a moZliwych do uzyskania punkt6w wynikla
z udzielenia odpowiedzi negatywnych na py'tania ankietowe:

-

Czy czas pracy lekarzy dentystriu, ze specializacjq

I

stopnia

w

dziedzinie

stomatologii og6lnej, chirurgii stomatologicznej lub slomatologii dziecigcej
wynosi powy,ei

-

7

5ol czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni?

Czy w realizacii iwiadczefi uczestniczy pozostaly

personel w wymiarze

czasu

pracy odpowiadaiqcym co najmniej 5025 czasu pracy poradni?
Na r62nic9 dotycz4c4 uzyskanych, a moZliwych do uzyskania punkt6w w tym

kryterium miala r6wnie2 wplyw udzielona odpowiedZ: poni2ej 50%' czasu
pracy v,szystkich lekarzy w porudni na pytanie anlietowe:

-

Jaki udzial w czasie pracy wszystkich lekarzy stanowi czas pracy lekarzy
dentystr|w specjalist6w w dzietlzinie stomalologii zachowau,czej z endodoncjq

lub

stomatologii dziecigcej

lub chirurgii

stomatologicznej

lub lekarq

posiadajqcych specializacjg 2 sktpnia w tych tlziedzinach?

o

SPRZITI APARATURAMEDYCZNA
R6Znica dotycz4ca uzyskanych, a mozliwych do uzyskania punkt6w wynikla
z udzielenia odpowiedzi negatywnych na pltania ankietowe:

-

Czy oJbrent zapewnia aparat RTG lub
Czy oferent zapewnia

endomeft

radiowiziograf

w miejscu?

w lokttlizacji?

W przlpadku pytania dotycz4cego aparatu RTG, Komisja
w

czg3ci

konkursowa

jawnej postgpowania na podstawie oSwiadczenia oferenta, zlo2onego

w wyniku

wezwania

do

zlo2enia wyjadnieri, wprowadzila zmiany

w ankiecie ofertowej w punkcie 1.4.1.1 i zmienila odpowiedZ z

poz1.t1.wnej

na negatywn4;

o

ZEWNQTRZNAOCENA
R62nica dotycz4ca uzyskanych, a mozliwych do uzyskania punkt6w wynikla
z udzielenia odpowiedzi negatywnych na pytania ankietowe:

-

Czy oJbrent posiuda certyfiknt ISO 9001 systemu zarzqdzanio jakoiciq, wa2ny
w dniu zlo2enia oferty oraz w dniu rozpoczgcia obowiqzywania umowyT

- Cry oferenl posiada cefiy/ikat ISO 11001 systemu zarzqdzania
irodowiskowego lub certyfikal ISO 27 001 systemu zarzqdzania
bezpieczefistwem inJbrmacji, waZny
rozpo czg c i a

o

ob

ow

w dniu

zlo2enia oferty oraz

w

dniu

iq4tu ania umowy?

WYNIKI KONTROLI PROWADZONYCH PRZEZ NFZ
Odwolujqca uzyskala 0 punkt6w; Odwolujqca nie byla kontrolowana przez

Podkarpacki

OW NFZ w okresie obowiqzfwania umowy

zawartej

na realizacjg Swiadczef w przedmiotowyrn zakesie;

o

w kr),terium DOSTE PNOSC:

o

DOSTQP DLA OSOB NTEPELNOSPRAWNYCH RUCHOWO
R62nica dotycz4ca uzyskanych, a mo2liwych do uzyskania punkt6w wynikla
z udzielenia odpowiedzi negatywnych na pytania ankietowe:

- Czy oferent zapewnia podjazdy oraz dojicia o
z przepisami wydanymi na podstawie art.7 ust. 2 pkt I

nachyleniu zgodnym
ustawy z dnia 7 lipca

19991 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.20I3.1409)?

- Cry

oferent zapewnia

co

najmniej jedno pomieszczenie sanitarne

przyslosowqne dla os6b niepelnosprawnych?

o

HARMONOGRAM PRACY KOMORKI ORGANIZACYJNEJ
R62nica dotycz4ca uzyskanych, a mo2liwych do uzyskania punkt6w wynikla
z udzielenia odpowiedzi negatylvnych na pytania ankietowe:

-

Czy praca lekarza

w sobotg trwa co najmniej 6 godzin, proporcjonalnie

do I iczby etat(tw przeliczeniowych?

-

Czy praca lekarza w poradni w godzinach popoludniowych (do gotlziny 18)
wynosi powy2ej .jednego dnia, na kazde 0,5 elalu przeliczeniowego?

W ramach czgSci niejawnej Komisja Konkursowa zaprosila do negocjac.ji wszystkich
23 oferent6w, w tym Odwolujqc4. Zgodnie z arl. 142 ust. 6 ustawy Komisja przeprowadza
negocjacje

z

olerentami

oriz ceny za udzielure
koncowy

z

udzielenia dwiadczen

Swiadczenia. Odzwierciedleniem dokonanych ustaleri byl protok6l

negociacji podpisany

Konkursow4,

W

w celu ustalenia liczby planowanych do

w kt6rym

w dniu

09.05.2014

r.

przez Odwoluj4c4

zawarto zbie2ne stanowisko, co do iloSci

podpisanym przez strony protokole koncowym

znaj

i

Komisjg

i wartoSci kontraktu.

duj4 sig uwagi, Ze podpisanie

protokolu negocjacyjnego nie jest gwarancj4 wybrania oferty oraz nie oznacza przyrzeczenra
zawarcia umowy.

Po zakoriczeniu negocjacji ze wszystkimi Oferentami w dalszej czgSci postgpowania

Komisja Konkursowa sporz4dzila ranking koricowy

w

stosunku

do wszystkich ofert.

Na usltuowanie w rankingu kofcowym mialy wplyw: wynegocjowana
wszystkie kry'teria ,,niecenowe"

tj. kryterium

cena.

jak r6wntez

ci4gloSci, kr1'terium iakoici oraz krlterium

dostgpnoSci.

W rankingu koricowym konkursu ofert, oferta Odwoluj4cej uzyskala ostatnie, 26 miejsce
z nastgpui4cq punktacjq

- l4cznie

16,667 pkt, w tym za kyteria cenowe 10 pkt

i

za

klteria

niecenowe 6,667 pkt.
Uzyskan4 wafio56 punktow4 za poszczegolne kryteria oceny obrazuje poniZsza tabela.

Ocena oferty Odwoluj4cej

Kryterium oceny

- ranking koricowy

Uzyskana warto6i

Maksymalna liczba

punktowa

punkt6w oceny

Cena

10,000

20,00

Ci4glo56

5,000

5,00

Jako56

0,000

60,00

DostgpnoSi

1,667

20,00

Ponilsza tabela przedstawia liczbE punkt6w, jakq uzyskali of'erenci.
kryteriach oceny ofert w rankingu koricowym.

w

poszczeg6lnych

Punkty
Pozycja

rankinou

Numer ofertv

Punkty

Punkty

Punkty

za

za

za

Punkty za

kryteria

cene

ciaoloS6

iako56

dosteDnoS6

nrecenowg

lqcznie za

Punkty
lqcznie
l(ryt.cenowe
i niecenowe

Decyzia o

wybraniu
ofert

09-141

00022 1 /sTtvt/o7/1 /07.000
0 .218.02t01 t6t0407

10

5

37,857

9.167

52.024

62.024

taK

10

0

46.429

1.667

48.096

58,096

Tak

29.286

9.167

43.453

09-14oo0221 tsTMtoT tl to7 .000

2 o.218.02t01 t1 4t0407
09-14000221 tsTMt0T
3

t1 to7

.000

0.21a.02t01t15t0407

10

taK

09-14000221 /srMt07

t1 to7

.000

4 0.218.02tO1t8t0407

20

0

16.071

15

10

5

23.571

10

5

21.786

10

5

10

0

23,399

12.5

10

5

23,571

5

10

5

10

c

t0

5

.071

51.071

teK

10.833

39,404

49.404

Tak

12.5

39.286

49,2A6

Tak

3.333

38,69

48,69

Tak

45,899

lak

33.571

43.571

Tak

33.571

43,571

Tak

23.571

33.571

43.571

Tak

23.571

31.904

41.904

Tak

31

09-145

000221 tsTMt1T tl to7 .000
.21a.o2to1 t22t0407

0

09-14ooo221 tsTMtoT
6

|

to7.o00

1

o.218.02t01 t7 t0407
09-14-

000221tsfMtoT
7

0

t1 toT

.ooo

.218.02t01 t5to407

09-14ooo2211srMrc7 ntoT.ooo
8

0 .218.O2tO1

t',1d0407

09-14000221 /sTM/07/1 /07.000

9 0.218.02t01n1tO407

I

09-14000221tsTMloT 11 I07 .O00
o.21A.02t01 t3t0407
09-14000221 tsTMtoT t1to7 .000
o.218.O2tO1 t18tO407

09-14000221 tsTMtoT
0 .218.O2tO1

t1 to7

.000

t4to407

09-'1400022 1 /sTtvt/07/1 /07. 000
13

0.218.02t01 t1UO407

10

21.786

5

31,786

41.786

Tak

21.614

5

31.614

41,614

Tak

14.286

10.833

30.1'19

40.119

Tak

37.857

Tak

09-'t400022'1 /sTM/07/1 /07.000

14

o.2la.02t01t19t0407

10

5

09-14000221 | sTMt 07 | 1 /07.000
15

0

.218.O2tO1 t23to407

10

09-14'16

00022 1 /sTrvr/07/'t /07. 000
0 .218.02t01 t9t0407

10

5

22,857

0

10

5

16.071

5

26.071
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Numer oferty

Punkty

Punkty

Punkty

za
cene

2a

za
iakos6

09- 14000221 /sTM/07/1 /07. 000
o.214.o2to1 t1710407

ciaqlose

Punkty za

kryteria

dosteon05i

10

5

12.913

5

0

5

7,324

Punkty
lqcznie
kryt.cenowe
i niecenowe

hcznie za
ntecenowe

Decyzja o

wybraniu

olert

9.167

21.667

31.667

Tak

12.5

17.5

30.413

taK
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29.428

taK
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oferta Odwoluiacei

Ostatecznie Komisja Konkursowa

na

dokonala wyboru ofen celem zawarcia umowy

art. 142 ust. 5 ustawy
\ przedmiotowym rodzaju i zakresie.
podstawie

w kolejnoSci zgodnej z uzyskan4 pozycj4 w rankingu koficowym.

Ogloszenie

o

rozstrzygnigciu przedmiotowego postgpowania ukazalo

si9

w dniu 15.05.2014 r. na stronie internetowej POW NFZ oraz zoslalo wywieszone na tablicy

ogloszefi

w jego

siedzibie. Odwoluj4cei

nie wybrano do

zanvarcta umowy.

W dniu 19.05.2014 r. wplynglo do Dyrektora POW NFZ w Rzeszowie odwolanie
od rozstrzygnigcia konkursu ofert zlo2one przez Anng Koralewicz-Bober, 37-700 Przemy6l,

ul. Lwowska 9. Odwolanie zoslalo zlolone w terminie. W dniu 23.05.2014 r. wplyngto
do Dyrektora POW NFZ w Rzeszowie kolejne pismo Odwolujqcej, stanowiqce uzupelnienie
odwolania z dnia 19.05.2014 r.

Pned rozpatrzeniem odwolania Dyrektor Podkarpackiego Oddzialu Wo.iew6dzkiego

dnia 20.05.2014 r. znak'.
DA, poinformowal Odwoluj4c4 o przyslugujqcym jej zgodnie z art. l0 $ I

Narodowego Funduszu Zdrowia
W O.0212.5.2014.

w

Rzeszowie pismem

z

Kpa, prawie do czynnego udzialu w kaZdym stadium postgpowania, a przed wydaniem
decyzji przez Dyrektora POW NFZ

w Rzeszowie w przedmiotowej sprawie o

moZliwodci

wypowiedzenia sig co do zebranych dowod6w i material6w oraz zgloszonych Z4dah. Ponadto

o

powyZszym pismem poinformowal wszystkie strony postgpowania

mo2liwoSci

zkorzystania z uprawnieri o kt6rym mowa w art. l0 $ 1 Kpa.

Z powy2szych wzglgd6w przedluzono termin do wydania decyfi przez Dyrektora POW NFZ
do dnia 30.06.2014 r.

Odwoluj4ca sig nie skorzystala z prawa wglEdu do akt sprawy.
W uzasadnieniu odwolania Odwoluj4ca podala nastQpuj4ce argumenty:

-

zatrudnienie pomocy stomatologicznej na okes obowipywania umowy,
przystosowanie toalety, poza posiadanym juZ udogodnieniem dla os6b
niepelnosprawnych,

-

udzielanieSwiadczeriosobomniepelnospra\\,nym,
posiadanie akredy.tacji sanepid-u wielkopolskiego na aparat RTG,

lokalizacjg gabinetu, brak utrudnierikomunikacyjnych,
brak innego gabinetu w poblizu,
udzielanie Swiadczeri pacjentom z oSciennych miejscowo6ci.

Ponadto w zloZonym uzupelnieniu odwolania Odwoluj4ca oSwiadcza: ,,wychodzqc naprzeciw

oczekiwaniom pacjentdw oSwiodczam, 2e harmonogram pracy gabinetu bgdzie dostosowuny

do ich potrzeb, w zwiqzku z czym bgdq 2 dni pracy do godz. 18 na ka2de 0,5 etatu
przeliczeniowego ".

Maj4c caloSi powyZszego na uwadze Dyrektor Podkarpackiego Oddzialu
Wojew6dzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzes zowie zwa\|, co nastgpuje:
Odwolanie nie zasluguje na uwzglgdnienie.

NaleZy zatwu2yi, 2e Dyrektor Oddzialu rozpoznaj4cy odwolanie nie prowadzi
ponownie postgpowania

w

sprawie zawarcia um6w

o

udzielania Swiadczeri opieki

i

konkretnych

czynnoSci zarezerwowanych przez ustawg

dla komisji

zdrowotnej, lecz rozpoznale sprawg w odniesieniu do konkretnego podmiotu

czynnodci.

Nie powiela zatem

powolanej przez Dyrektora Oddzialu. Dyrektor Oddzialu bada
postgpowania dokonane przez komisjg zostalo podjgte

czy

rozstrzygnigcie

z naruszeniem zasad postepowania

i czy wskutek tego doszlo do naruszenia interesu prawnego Odwoluj4cego.
Rozpatruj4c przedmiotowe odwolanie od rozstrzygnigcia postgpowania konkursowego

Dyrektor POW NFZ poddal szczeg6lowej analizie material dowodowy sprawy,
co w konsekwencji umozliwilo dokonanie pelnej kontroli prawidlowosci przeprowadzenia
zaskarZonego postepowania konkursowego.

Na material dowodowy skladajq sig:
I

.

2.

wszystkie oferty zlo2one w przedmiotowym postgpowaniu konkursowym.
dokumenty wltworzone przez Komisjg Konkursowq w przedmiotowym postgpo\{aniu
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),

5.

zlo2one protesty.

Kryteria oceny ofert, zasady punktowania

i

warunki wymagane od oferent6w,

jak wykazano powyZej, byly jawne, znane uczestnikom postgpowania przed zlo2eniem ofert

i nie podlegaly zmianie w toku trwania przedmiotowego postgpowania. Odwoluj4ca.
w odwiadczeniu zal4czonym do ol-erty oSwiadczyla, i2 zapoznala sig z warunkami
postgpowania oraz warunkami zawierania um6w. Ocena ofert zostala dokonana w oparciu

o okreSlone przepisami kryteria, z wyl4czeniem dowolnoSci w t)'rn zakresie. Kryteria oceny
byly jednakowe dla wszystkich
zawarcia um6w

o udzielanie

i

WzeJnysIe. Postgpowanie konkursowe prowadzono w celu

Swiadczeri opieki zdrowotnej, zatem na kaZdym jego etapie

Komisja Konkursowa podejmowala dzialania zmienaj4ce do wyboru of'ert i zawarcia um6w,

w takiej liczbie, kt6ra zapewni Swiadczeniobiorcom dostgp do iwiadczeri. Zgodnie z ide4
konkursu ofert, zadaniem Komisji Konkursowej, stosownie do treSci art. 142 ust. 5 pkt I
ustawy, byl wyb6r oferty lub ofert najkorzystniej szych. Komisja Konkursowa miala prawo
nie wybra6 pozostalych ofeft, kt6re byly mnie.i korzystne.

Ofbrta Odwolujqcej nie uzyskala

w

rankingu koricow)ryn wystarczaj4ce.i liczby

punkt6w, aby zosta6 wybran4 do zawarcia umowy. Do realizacji Swiadczeri
Swiadczenia og6lnostomatologiczne,

na

zakresie:

obszarze'. 186201 l -Przemyil. zostali wybrani

oferenci, kt6rzy uzyskali l4czn1 liczbg punkt6w oceny

Poprzez

w

Wb6r 22 ofert Fundusz zabezpieczyl

w

przedziale od 62,024 do 22,913.

dostgpnoS6

do

Swiadczen

w

zakresie:

Swiadczenia o96lnostomatologiczne, na obszarze: 1 86201 I -PrzemySl.

Olerta Odwoluj 4cej

w

rankingu koricowym uplasowala sig na ostatnim miejscu.

uzyskuj4c lqcznq liczbg punkt6w oceny 16,667 , przede wszystkim z uwagi na uzyskanie 0 pkt

z

ty,tr;/u kryterium jako56 oraz 1,667 pkt

z

tytulu kryterium dostgpno5d, co zostalo

szczeg6lowo opisane powyZej. Podnoszona przez Odwoluj4c

4w

zlo2onym odwoianiu

oraz uzupelnieniu odwolania kwestia zatrudnienia pomocy stomatologicznej, zaadaptowania

toalety dla os6b niepelnosprawnych, aparatu RTG oraz harmonogramu pracy gabinetu nie
uzyskala potwierdzenia

w odpowiedziach ankietowych zawartych w ofercie - Odwoluj4ca

w w zakresie.

udzielila odpowiedzi negatl.wnych
Odwolujqca

o

- nie

3w

Zatem na dzieri zloZenia oferty

iadczyla, 2e:

posiada pomieszczenia sanitarnego

przystosowanego

dla

os6b

niepelnosprawnych;

-

w realizacji Swiadczeri nie uczestniczy pozostaly personel w wymiarze czasu pracy
co najmniej

50%:o

czasu pracy poradni;

nie zapewnia aparatu RTG w lokalizacji;

praca lekarza

w poradni w

godzinach popoludniowych (do godz

l8) nie

wynosi

powyZej jednego dnia na ka2e 0,5 etatu przeliczeniowego.

W Swietle wszystkich powyZszych okolicznoSci nale2y stwierdzi6, Le rozstrzygn\garc

postgpowania konkursowego dokonane przez Komisjg Konkursow4 zostalo podjgte

W zwi4zku z tym nie doszlo do naruszenia interesu
Odwoluj4cego sig w rozumieniu art. 152 ust. I oraz art. 134 ust. 1 ustawy poprzez

bez naruszenia zasad postgpowania.
prawnego

przeprowadzenie postgpowania

z

pominigciem zasad r6wnego traktowania wszystkich

oferent6w oraz z pominigciem zasad uczciwej konkurencji.
Wobec powyZszego orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Na podstawie art. 154 ust.4 ustawy

z

dnia 27 sierpnia 2004

r. o

dwiadczeniach opieki

zdrowotnej finansowanych ze Srodk6w publicznych (Dz. IJ. z 2008r. nr 164 poz. 1027 z p62n.

zm.) od niniejszej decyzji przysluguje wniosek o ponowne rozpatrzenie 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 decyli.
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Podpis

Decyzjg otrzymuj4:
09PJ05055 | Koralewicz-Bober Anna, Lwowska 9,37-700 Przemy6l;
2. 09PJ050087 Anna Gluszko, Monte Cassino 11,37-700 PrzemySl;

l.

t),r

3. 09PJ050245 Anna Liszewska, Sportowa 4/6,37-700 PrzemySl;
4. 09R/050323 Anna Popiel-Wachowska, Bielskiego 6411,37 -700 PrzemySl;
5. 09R/030027 Barbara WoS, Focha3l/13,37-'100 PrzemySl;
6. 09R/030813 Bartlomiej Horak, Slowackiego 30,37-700 Przemy6l;
7. 09R/050273 Beata Jak6bska, Wyb. Ojca Sw. Jana Pawla ll 70, 37-700 Przemy(l;
8. 09R/050304 Beata Rossowska. Sw. Jana 32,37 -'700 PrzemlSl;
9. 09R"/050410 Blaszczyszyn Alicja, Grunwaldzka 58, 37-700 Przemy6l;
10. 09R/050688 Dara2 Aneta, Mokra 5.37-700 PrzernySl:
l. 09R/050736 Gabinet Stomatologiczny Urszula Glubisz, Grunwaldzka 2813,37 -700 Przemy6lr

1

12.09R/030186 Gra2yna Komecka-Mucha wsp6lnik sp6lki cywilnej: Niepubliczny Zaklad Opieki
Zdrowotnej KOR-MED s.c. Grazyna Kornecka-Mucha, Marek Mucha" Andrzej Komecki, Maria
Konrecka, Okrzei 2, 3 7-700 Przemy6l;
13.09W030186 Marek Mucha wsp6lnik sp6lki cywilnej: Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej
KOR-MED s.c. Grazyna Komecka-Mucha, Marek Mucha, Andrzej Kornecki, Maria Kornecka,
Okzei 2, 3 7 -7 00 P rzemy 611'
14. 09PJ030186 Andrzej Kornecki wsp6lnik sp6lki cywilnej: Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej
KOR-MED s.c. Gra2yna Komecka-Mucha, Marek Mucha, Andrzej Kornecki, Maria Kornecka,
Oknei 2, 3 7-700 PrzemySl;
15. 09PJ030186 Maria Kornecka wsp6lnik sp6lki cywilnej: Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej
KOR-MED s.c. Grazyna Komecka-Mucha, Marek Mucha, Andrzej Komecki. Maria Kornecka,
Okrzei 2, 37-700 Przemy6l;
16. 09R/050175 Lidia Skowronek, Grunwaldzka I A.,3l-700 Przemysl:
I 7. 09R/03097 I Lapiriski Robert, M ickiewicza 53 / 12, 37 -7 00 Przemydl;
I 8. 09R/050260 Majewska Malgorzata, Bohater6w Getta 1 , 37 -100 PrzemySl;
19. 09PJ0501 3 I Maria Burnatowicz-Koszykowska, Ratuszowa 2, 3 7-700 Przemy6l;
20. 09R/010096 Obw6d Lecznictwa Kolejowego w Przemy5lu Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki
Zdrowotnej, Sportowa 6, 37 -700 Przemydll
21.09R/050140 Pr)'\ /atny Cabinet Stomatologiczny Marta Doraczyfiska-Machaj, Poniatowskiego
| | /17 ,37-700 PrzemySl;
22.09PJ030610 Malgorzata Kgnska wsp6lnik sp6lki cywilne.j: Niepubliczny Zaklad Opieki
Zdrowotnej "CITODENT" lek. dent. Malgorzata Kgnska iLukasz Kgnska, Krasiriskiego 26,37700 Przemy6l;

23. 09R/030610 Lukasz Kgnska wsp6lnik sp6lki cywilnej: Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

"CITODENT"

lek. dent.

Malgorzata Kgnska

i

Lukasz Kgnska. Krasiriskiego 26.

37-700 Przemv6l;

Tymec wsp6lnik sp6lki cywilnej: Sp6lka cywilna Roman Tymec, Jurii
Morozow, Basztowa 13, 37 -700 Przemy6l;
25. 09R/030294 Jurij Morozow wsp6lnik spolki cywilnej: Sp6lka cywilna Roman Tymec, Jurij
Morozow, Basztowa 13, 37 -700 Przemydl;
26. 09R/031193 Stomatoloqia Rodzinna lek. dent. Aleksandra Pawlak. Stanislawa Moniuszki 2/25.
24. 09R/030294 Roman

37-700 Przemy6l;

27. 09R/050409 Strzalkowski Eugeniusz, Grunwaldzka 5 8, 3 7-700 PrzemySl;
28. 09R/010175 SZPITAL MIEJSKI w PRZEMYSLU, Slowackiego 85,37-700 Przemy(l;
29. Ala.

