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Dzialajqc na podstawie art. 152 w zw. z art. 154 ust. l-3 usta$y z dnia 27 sierpnia 2004 r.

o Swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze Srodk6w publicznych (t. j. Dz. U.

z 2008 r. Nr 164. poz. 1027 ze. zm.) zwanej dalej ,,ustaw4' orM art. 104 i 107 $ I ustawy

zdnia14 czerwca 1960 r. Kodeks postEpowania administracyjnego (t. j.Dz.U.z20I3 r., poz.

267) zwan4dalej ,,Kpa"

po rozpatrzeniu odwolania wniesionego przez Grupowq Specjalistyczn4 Praktykp

Lekarsk4 ,,BAN-MED' Sp6lka Partnerska Dobrzech6w 478 A 38-100 Strryiriw

dotycz4cego rozstrzygnipcia konkursu ofert poprzedzaj4cego zawarcie um6w o udzielanie

Swiadczeri opieki zdrowotncj w rodzaju: Swiadczenia Pielqgnacyjne i Opiekuicze.

w zakresie: Swiadczenia w PielEgniarskiej Opiece Dlugoterminowej Domowej, powiat

strzyZowki - postEpowanie Nr 09-14-00030515PO11411114.2142.026.04101 -

Dyrektor Podkarpackiego Oddzialu Wojew6dzkiego Narodowego Funduszu

Zdrowia w Rzeszowie oddala odwolanie w calo5ci.

UZASADNIENIE

W dniu 12.03.2014 r. Dyrektor POW NFZ zamieScil ogloszenie w celu

przeprowadzenia postppowania, zgodnie z art. 139 ust 2 ustawy, w sprawie zawarcia umowy

o udzielanie Swiadczefi opieki zdrowotnej na lata 2014-2017 w rodzaju: Swiadczenia

pielggnacyjne i opiekuricze, w zakresie: Swiadczenia w pielggniarskiej opiece
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dlugoterminowej domowej, na obszarze powiatu jasielskiego, nr postgpowania 09-14-

000305/sPo/1 4/t I | 4.2r 42.026.04 tOr.

W ogloszeniu wskazano obowi4zuj4ce regulacje dotycz4ce wymog6w, jakie muszq by6

spelnione przez podmioty skladaj4ce oferty jak r6wnie2 przepisy dotycz4ce kryteri6w oceny

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

Oferta Grupowej Specjalistycznej Prakfyki Lekarskiej,,BAN-MED" Sp6lka

Partnerska Dobrzech6w 478 A 38-100 Strzy26w (powolywanego dalej jako

,,Odwolujqcym" lub ,,Oferentem") wplynEla do Podkarpackiego Oddzialu Wojew6dzkiego

NFZ (powolywanego dalej jako ,,POW NFZ") w dniu 25.03.2014r.

Olertq zlo2ono w lerminie.

Og6lem na postgpowanie wplynglo 8 ofert.

Otwarcie ofert nast4pilo w dniu 28.03.2014 r.

W dniu 28.03.2014 r. Komisja Konkursowa wezwala Odwoluj4cego do usuniEcia

brak6w formalnych w terminie do dnia 02.04.2014 r. pod rygorem odrzucenia oferty. Oferent

zostal zobowiqzany do Aozenia: - dokument6w lub oSwiadczeh, jezeli obowiqpek ich

dolqczenia do oferty okre6lony zostal w szczeg6lowych materialach informacyjnych

(dokumenty potwierdzaj4ce 2-letnie doSwiadczenie w pracy pielEgniarki realizowane

w Srodowisku domowym oraz dokumenty potwierdzaj4ce moZliwo66 uZytkowania

samochodu), - kopii polisy lub innego dokumentu potwierdzaj4cego zawarcie przez oferenta

umowy ubezpieczenia odpowiedzialnoSci cywilnej oferenta za szkody wyrz4dzone w zwiqzku

z udzielaniem Swiadczeri w zakresie przedmiotu postgpowania na okres obowi4zywania

umowy, z zastrzeaeniem $ 12 ust 7-10 szczeg6lowych warunk6w postppowania; oferent moze

iloZye akiLe umowg przedwstgpnq lub inny dokument - w tym takze oSwiadczenie oferenta, -

stwierdzaj4cy, 2e umowa ubezpieczenia odpowiedzialnoSci cywilnej zostanie zawarta na

okes obowi4zywania umowy, z zastze2eniem $ 12 ust 7-10 szczeg6lowych warunk6w

postQpowania. (O3wiadczenie o przedluzeniu polisy do korica trwania umo!\ry). Odwoluj4cy

uzupelnil braki w wymaganym terminie.

W dalszej czgsci postppowania Komisja Konkursowa wezwala Oferenta do zloaenia

dodatkowych dokument6w - kopi umowy najmu lokalu lub dokumentu potwierdzaj4cego

prawo do uzytkowania lokalu. Komisja konkursowa wyznaczyla termin do zlo2enia

wyjaSnien do dnia 08.05.2014r. Odwolujqcy sip zlo2yl wyjaSnienia w wymaganym terminie.

Podczas oceny oferty Odwoluj4cego, Komisja Konkursowa stwierdzila wystQpowanie

element6w spomych harmonogramu personelu - dotyczy konfliktu personelu typu B



(przekroczony lqczny tygodniowy czas pracy) oraz konfliktu personelu typu C (konflikt

harmonogram6w). Wobec powy2szego w dniu I 4.04.2014r wezwala Odwolujqcego do

wyjadnienia element6w spomych, poprzez przedstawienie dokument6w potwierdzaj4cych

prawidlowoSi zloionej oferly lub zmiang w czESci spornej (zalqczaj4c do wezwania

zestawienie spornych element6w oferty w zakresie personelu), w wyznaczonym terminie do

23.04.2014 r. pod rygorem odrzucenia oferty. Wezwanie zostalo wyslane poczt4. Odwoluj4cy

przedstawil wljaSnienia dotyczqce wystgpowania element6w spomych harmonogramu

personelu, poprzez zlo2enie oSwiadczeri woli: Belczyk Aldony, Bielanskiej Joanny i BereS

Renaty.

W dniu 17.04.2014r Komisja Konkursowa przeprowadzila kontrolg u Odwoluj4cego. Zesp6l

wizytuj4cy sporzqdzil protok6l z przeprowadzonych oglgdzin oferenta stwierdzajqc zgodnoSi

danych zawartych w ofercie ze stanem faktycznym.

Po rozpoznaniu ofert w czgSci jawne.j Komisja Konkursowa uznala, 2e oferta

OdwolujEcego sig spelnia warunki formalne i nie podlega odrzuceniu.

Ofertg zakwalifikowano do czgdci niejawnej postEpowania.

Komisja Konkursowa dokonala oceny wszystkich zlo2onych ofert wedlug

jednolitych kryteri6w, zgodnie z Zuz4dzeniem nr 3/2014/DSOZ Prezesa Narodowego

Funduszu Zdrowia z dnia 23 stycmia 2014 r. w sprawie okre6lenia kryteri6w oceny ofert

w postEpowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielenie $wiadczeri opieki zdrowotnej

(ze zm). W dniu 07.05.2014 r. Komis.ia Konkursowa zaprosila Odwoluj4cego do negocjacji

w sprawie ustalenia liczby i ceny iwiadczeri opieki zdrowotnej. Przedmiotowy proces zostai

przeprowadzony zgodnie z prawem oraz zostala zachowana zasada r6wnego traktowania

Oferent6w bior4cych udzial w postqpowaniu. Odzwierciedleniem dokonanych ustalefi jest

protok6l koficowy z negocjacji podpisany przez Ollerenta i KomisjE Konkursow4. Jednak

zgodnie z tre5ci4 cytowanego protokolu, zbie2noSi stanowisk w protokole koricowym nie

oznacza dokonania wyboru oferenra i przyrzeczenia zawarcia umowy.

Po zakoiczeniu negocjacji ze wszystkimi Oferentami w dalszej czgSci postEpowania Komisja

Konkursowa sporzqdzrla ranking koricowy w stosunku do wszystkich ofert, kt6re nie zostaly

odrzucone . Oferty zostaly uszeregowane w kolejnodci wynikai4cej z lqcznq liczby punktow

oceny z uwzglqdnieniem wynik6w negocjacji. Na usytuolr'anie w rankingu koricowym miala

wiEc wplyw *ynegocjowana cena, jak r6wnie2 wszystkie kryteria niecenowc.

Ponizsze oferty uszeregowane s4 malejqco wg lEcznej liczby punkt6w. Komisja dokonala

wyboru oferent6w w kole.jno6ci zgodnej z uzyskan4 pozycj4 w rankingu koicowym do



wyczerpania l4cznej liczby planowanych do zakupu Swiadczeri lub wartoici zam6wienia

okre6lonym w ogloszeniu.

Do realizacji Swiadczeri w rodzaju: Swiadczenia pielggnacyjne i opiekuricze,

w zakresie: Swiadczenia w pielEgniarskiej opiece dlugoterminowej domowej, powiat

strzy2owski zostali wybrani oferenci, kt6rzy uzyskali za ocenQ oferty lqczn4 ilo3i punkt6w

w przedziale od 60 do 54,231 .

Ranking kofcowy z dnia 13.05.2014 r.

Oferta Odwolujqcego uzyskala og6lem 53,846 pkt (wg wagi skalujqcej), w tymt za

kryteria niecenowe - 40,000 pkt i za cenE 13,846 pkt (wg wagi skaluj4cej) zajmuj4c 5 miejsce

w rankingu koricowym - co bylo niewystarczajqce aby oferta zostala wybrana do zawarcia

umowy.

Nale2y zwr6ci6 uwagg, i2 w kryteriach niecenowych ocena Odwoluj4cego

przedstawiala sig nastgpuj4co:

l. W kryterium,,CIAGI-OSC* - 0.000 pkt (wg wagi skaluj4cej) na 5,000 pkt mozliwych

(wg wagi skalujqcej). R62nica dotycz4ca uzyskanych a mo2liwych do uzyskania

punkt6w wynikla z udzielenia odpowiedzi negatywnej na pytanie ankietowe:
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- Czy w dniu zlo2enio olbrty oferent realizuje na podstawie umor4ty zawartej

z Funduszem proces leczenia iwiulczeniobiorc6w w ramach danego zakresu

iwiadczey't i w ramach obszaru, kt6rego dotyczy poslQpowanie?

2. W kryterium ,,JAKOSC"- 40,000 pkt (wg wagi skalujqcej) na 45,000 pkt mo2liwych

(wg wagi skaluj4cej). R62nica dotycz4ca uzyskanych a mo2liwych do uzyskania

punkt6w wynikla z udzielenia odpowiedzi negatywnej na pytania ankietowe:

- Czy oferent posiado certylikat ISO 9001 system zarzqdzania iakoiciq wo2ny

u, dniu zloienia oferty oraz w- dniu rozpoczqcia obowiq4u,ania umowy ?

W dniu 15 maja 2014 r. przedmiotowe postgpowanie zostalo rozstrzygnigte,

a ogloszenie o rozstrzygnigciu ukazalo sig na stronie internetowej POW NFZ oraz zostalo

wywieszone na tablicy ogloszeri w jego siedzibie. Oferta Odwoluj4cego nie zostala wybrana

do zawarcia umowy.

Jako podmioty, z kt6rymi Podkarpacki Odzial Wojew6dzki Narodowego Funduszu Zdrowia

w Rzeszowie zawrze umowQ o udzielanie Swiadczeri opieki zdrowotnej wskazano:

Nazwa oferenta Adres Oferenta

Witold I loma
Clo96w Mlopolski.
Padcre\rskicso l4

Boguslarv Byczck f zudec- StrrrrwieisLa 4 a

N.Z.O.Z. Domo\r'a Opicka Mcdyczna - MIII)-DOM'
Elzbieta PrzyboS Nicbvlcc. Nicbvlec 224

Niepubliczny Zaklad Opicki Zdrou'otnci SiM-Kinga
Strzclczvk Rzcszorr- Solarza 8/12

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

uszczerbku w wyniku naruszenia przez Fundusz zasad prowadzenia postqpowania w sprawie

zawarcia umowy o udzielanie dwiadczeri opieki zdrowotnej przysluguj4 Srodki odwolawcze

i skarga na zasadach okredlonych w art. 153 i 154 ustawy. Jak stanowi zaS art. 154 ust. I

ustawy, Swiadczeniodawca bior4cy udzial w postqpowaniu moze wnie3d do dyrektora

oddzialu wojew6dzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, w terminie 7 dni od dnia

ogloszenia o rozstrzygnipciu postppowania, odwolanie dotycz4ce rozstrzygniQcia

postEpowania. Odwolanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

W zwiqzku z poryzszyrn w dniu 20 maja 2014 r. Odwoluj4cy zlo2yl do Dyrektora POW NFZ

odwolanie od rozstrzygnigcia przedmiotowego postEpowania.

Odwolanie zostalo zlozone w terminie.

W zio2onym odwolaniu Olerent wnosi zdecydowany protest na rozstrzygnigcie konkursu,

w wyniku kt6rego jego oferta nie zostala wybrana z powodu wyczerpania firnduszy i niskiej

punktacji jego oferty w zwi4zku z czym oczekuje zmiany decyzji.



Pvsd rozpatrzeniem odwolania Dyrektor POW NFZ w Rzeszowie pismem z dnia

22.05.201 4r. W 0.0212.29.2014.DA poinformowal Odwoluj4cego sig o przyslugujqcym mu

zgodnie z art. l0 $ 1 zwanym dalej ,,Kpa", prawie do czynnego udzialu w ka2dym stadium

postgpowani4 a przed wydaniem decyli pnez Dyektora POW NFZ w Rzeszowie

w przedmiotowej sprawie o moZliwoici wypowiedzenia sip co do zebranych dowod6w

i material6w oraz zgloszonych zqdah. R6wnoczeSnie Dyrektor POW NFZ w Rzeszowie

powyZszym pismem poinformowal wszystkie strony postQpowania o mo2liwoSci skorzystania

z uprawnieri, o kt6rym mowa w art. 10 $ 1 Kpa. Z powylszych wzglgd6w przedlu2ono termin

do wydania decyzji przezDyrektora POW NFZ do dnia 30 czerwca 2074 r.

Odwoluj4cy skorzystal z ptawa wgl4du do akt sprawy w dniu 29.05.2014 r. i nie

AoLyl Zadnego oSwiadczenia, ani nie dostarczyl dodatkowego materialu dowodowego

w sprawie.

Rozpatruj4c wniesione odwolanie Dyrektor Podkarpackiego Oddzialu

Wojew6dzkiego NFZ zwer2yl, co nastEpuje:

Organ przeanalizowal prawidlowoS6 prowadzonego przez Komisjg Konkursow4

postgpowania, nie dopatrujqc sig 2adnych uchybieri. Nale?y zaznaczy6, ze Dyrektor Oddzialu

rozpoznaj4cy odwolanie nie prowadzi ponownie postgpowania w sprawie zawarcia um6w

o udzielania 6wiadczeri opieki zdrowotnej, lecz rozpoznile sprawQ w odniesieniu do

konkretnego podmiotu i konkretnych czynnoSci. Nie powiela zatem czynnoSci

zatezerwowanych przez ustawg dla komisji powolanej przez Dyrel<Jora Oddzialu. Dyrektor

Oddzialu bada czy rozstrzygnipcie postgpowania dokonane przez komisjg zostalo podjgte

z natuszeniem zasad postqpowania i czy wskutek tego doszlo do naruszenia interesu

prawnego Odwoluj4cego w rozumieniu art. 152 ust. 1 oraz art. 134 ust. 1 ustawy.

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

zaskar2onego postgpowania konkursowego.

Na material dowodowy skladaj4 sig:

l. wszystkie oferty zlo2one w przedmiotowym postgpowaniu konkursowym,

2. dokumenty wytworzone przez Komisjg Konkursow4 w pnedmiotowym postgpowaniu

konkursowym,

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

wezwania do uzupelnienia brak6w formalnych,



4. wyjaSnienia skladane przez oferentow (w odpowiedzi na wezwania komisji

konkursowej).

Komisja Konkursowa zgodnie z obowi4zuj4cymi przepisami dokonala oceny oferty,

bior4c pod uwagg kryteria niecenowe: ciqgloSi ijako56, oraz kryterium ceny. Ostatecznq

ilo5i punkt6w stanowila suma punkt6w uzyskanych za poszczegilne kryteria. IloSi

uzyskanych punkt6w wplywala z kolei ma kolejnoSd rankingowq wszystkich ofert.

W efekcie przeprowadzonych negocjacji strony ustalily ostateczne zbiezne

stanowisko co do liczby i ceny Swiadczeri opieki zdrowotnej. Nie oznacza to jednak2e

dokonania wyboru Oferenta do zawarcia umowy o udzielenie Swiadczeri opieki zdrowotnej.

co zostalo odnotowane w protokole koricowym z negocjacji.

W odniesieniu do zarzut6w Odwolujqcego siq, stwierdzii nalezy 2e, dokonano

zindywidualizowanej oceny katzdej z ocenianych ofert, co szczeg6lowo przedstawia tabela

rankingu koricowego oraz szczegolowa analiza oceny poszczeg6lnych ofert. Podkreilenia

wymaga fakt, 2e Komisja Konkursowa w oparciu o materialy konkursowe i zgodnie

z Zarz4dzeniem Nr 3/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 stycznia

2014 r. w sprawie okreSlenia kryteri6w oceny ofert w postgpowaniu w sprawie zawarcia

umowy o udzielenie Swiadczefi opieki zdrowotnej (ze zm.), ocenila wszystkich oferent6w

z zastosowaniem takich samych kryteri6w. Ocena ofert odbywa siE poprzez system

informatyczny, co dodatkowo daje gwarancjq stosowania jednakowych kryteri6w wobec

wszystkich oferentow. Z tre5ci tabeli i analizy jednoznacznie wynika jakq liczbg punkt6w

uzyskal kaZdy z oferent6w w poszczeg6lnych kategoriach oceny ofert w przedmiotowym

postgpowaniu. Odnosz4c siq do zarzutu podniesionego przez Odwoluj4cego, a dotycz4cego

naruszenia art. 148 uslawy o Swiadczeniach, naleZy wskaza6, i2 Komisja Konkursowa

dokonuj4c analizy i oceny ofert nie mo2e swobodnie dokonywai oceny, lecz musi SciSle

przestrzegat kryteri6w oceny ofert z.awartych w Zarzqdzeniu nr 3/2014/DSOZ Prezesa

Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 stycznia 2014 r., z kt6rymi Odwoluj 4cy zapoznal

siE, co potwierdzil podpisujqc stosowne oSwiadczenie zlolone wraz z ofertq. Powolane

zarz4dzenie Prezesa w spos6b jednoznaczny dzieli kryteria oceny na lzw. ,,cenowe"

i ,,niecenowe" (ci4gloSi, jakoSi). Ocena kr1'teri6w ,,niecenowych" odbywa sip przez aplikacjE

informatyczn{konkursow4 na podstawie zlo2onych pnez Oferenta o5wiadczeri bgdqcych

wynikiem udzielonych przez Oferent6w odpowiedzi na pyania ankietowe, zawarte

w zloZonej ofercie elektronicznej. System informatyczny, przy pomocy kt6rego Komisja

Konkursowa przeprowadzila ocenp ofert, zapewnil bezstronnodi i r6wne traktowanie



wszystkich Oferent6w bior4cych udzial w przedmiotowym postQpowaniu. Stanowil

dodatkow4 gwarancjg, 2e wszystkich oceniano wedlug tych samych kryteri6w.

Zaznaczyt nale|y, i2 uczestnictwo w postgpowaniu konkursowym, kt6re jest procedurq

o charakterze konkurencyjno-eliminacyjnym, nie daje gwarancji wyboru oferty i w

nastgpstwie zawarcia umowy. Ranking kofcowy bgd4cy wynikiem oceny ofert oddaje ich

warto3i i umoZliwia wyb6r ofert najlepszych spoSr6d zlo2onych i ocenionych wedlug

jednolitych kryteri6w.

Fundusz dysponuje Srodkami finansowymi w taki spos6b, aby w swych dzialaniach osi4gn46

jak najlepszd rezultaty w zakresie zabezpieczenia Swiadczeniobiorcom Swiadczef opieki

zdrowotnej. Ze wzglqdu na ograniczone drodki finansowe nie zawsze - tak jak w tym

przypadku, jest moZliwe zawarcie umowy ze wszystkimi uczestnikami konkursu, na

warunkach przez nich zaoferowanych. Zadaniem Komisji Konkursowej jest dokonanie

wyboru oferent6w opartego na rzetelnej analizie por6wnawczej ofert. Dokonany przez

Komisjg Konkursow4 wyb6r 4 ofert pozwoli w nale2ytym stopniu zabezpieczy6 dostgpnodi

do Swiadczeri w zakresie pielggniarskiej opieki dlugoterminowej domowej na terenie

okre5lonym w postgpowaniu konkursowym.

W Swietle powyZszych okoliczno6ci naleZy stwierdzil, ze rozstrzygnigcie

postQpowania konkursowego dokonane przez Komisjg Konkursow4 zostalo podjqte bez

naruszenia zasad postEpowania. W zwiq.zku z tym nie doszlo do naruszenia interesu pra\r'nego

Odwoluj4cego siE w rozumieniu art. 152 ust. I oraz art. t34 ust. I ustawy poprzez

przeprowadzenie postgpowania z pominiEciem zasad r6wnego traktowania wszystkich

oferent6w oraz z pominigciem zasad uczciwej konkurencji. Odwoluj4cy sig przystgpuj4c do

postQpowania zapoznal sig z warunkami wymaganymi od Swiadczeniodawc6w oraz kryterium

oceny ofert, kt6re byly jednakowe dla wszystkich podmiot6w bior4cych udzial

w postppowaniu zgodnie ze zlo2onym przez odwolujqcego sig o6wiadczeniem oferenta

stanowi4cego Tal4cznik Nr 2 do Zarz1dzenia Nr 57/2013/DSOZ Prezesa Narodowego

Funduszu Zdrowia z dnia 2 pu2dziernika 2013 r. w sprawie warunk6w postgpowania

dotycz4cych zawierania um6w o udzielanie Swiadczeri opieki zdrowotnej (ze zm.).

Maj4c na uwadze calo5i opisanych okolicznoSci, odwolanie nie zasluguje na

uwzglgdnienie.

Wobec powyZszego orzeczono jak w sentencji.



Pouczenie

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

zdrowohrej linansowanych ze Srodk6w publicznych (Dz. U . z 2008r . rtr 164 poz. 1027 z p6in.

zm.) od niniejszej decyzji przysluguje wniosek o ponowne rczpatrzenle 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 decyzji.
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Decyzjg otrzymujq:
l. 09fu031027 Grupowa Specjalistyczna Praktyka L€karska 'BAN-MED' Sp6lka Patuerska Dobrzech6w 478 A, 38-100

Strry26w;
2. 09R/030615 N.Z.O.Z. Domowa Opieka Medycma - MED-DOM' El2bieta Przybos, Niebylec 224 38- | l4 Niebylec;
3. 09R/030904 Boguslaw Byczek, Starowiejska 4 a, 38-l20 Czudec;
4. 09R/03 | 174 Niepublicary Zaklad Opieki Zdrowotnej SiM-Kinga Strzelczf,h Solarza 8/12, 35-l l8 Rzesz6w;
5. 09tu030764 Witold Horna, Paderewskiego 14, 36-060 Glog6w Mlp.;
6. Na-


