Narodowy Fundusz Zdrowra

NP'Z

Podkaroacki Oddzial Woiew6dzki w Rzeszowie

Rzeszow. dnia 4

wo.0212.27.2014.D4

I

czerwca2jl4

r.

SENIO R-ME D Beata Kotwico,
Boiena Czersko Sptilka jawna
ul. Kgdziora 2/13
39-300 Mielec

DECYZJA

Dziataj4c na podstawie art. 152

27 sierpnia 2004 r.
publicznych

(tj.

o

Nr

JC,IZOTI

w zwi4zku z art. 154 ust. I - 3 ustawy z

Swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych

ze

dnia

Srodk6w

Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z p62n. zm.) zwanej dalej .,ustawq"

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

i

po rozpatrzeniu odwolania wniesionego przez SENIOR-MED Beata Kotwica, Boiena
Czerska Sp6lka jawna ul. Kgdziora 2113,39-300 Mielec, dotyczqcego rozstrzygnigcia

Nr 09-14-00028615PO11411114.2142.026.04101 przeprowadzonego w trybie
konkursu ofert o udzielanie Swiadczefi opieki zdrowotnej w rodzaju: Swiadczenia
postgpowania

pielggnacyjne

i

opiekuricze,

w

zakresie: Swiadczenia

dlugoterminowej domowej, na terenie: l 8l

l

w

pielggniarskiej

opiece

- powiat mielecki.

Dyrektor Podkarpackiego Oddzialu Wojew6dzkiego Narodowego Funduszu Zilrowia
w Rzeszowie oddala odwolanie w calo3ci.

l,odkarpacki Oddziol Wojewtid;ki, ul. Zankowa 8,35 032It2!'sz6w
Icl.: l7 8m 4l 02, fax: l7 860 42 28, c Drrili sckrclari0l(r)Dfz-rzeszl,w.pl

UZASADNIENIE

W dniu

12.03.2014

r. zostalo

ogloszone przez Dyrektora Podkarpackiego Oddzialu

Wojew6dzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w

Rzeszowie postgpowanie konkursowe

Nr 09-14-00028615PO11411114.2142.026.04101 w przedmiocie zawarcia umowy o udzielanie
Swiadczeri opieki zdrowotnej w rodzaju: Swiadczenia pielggnacyjne

i opiekufcze, w zakresie:

Swiadczenia w pielggniarskiej opiece dlugoterminowej domowej, na terenie:

l8l I - powiat

mielecki.
W ogloszeniu wskazano obowi4zujqce regulacje dotycz4ce wymog6w, jakie musz4 byi
spelnione przez podmioty skladajEce oferty

oraz dotyczqce kryteri6w oceny ofert. Zgodnie

z ogloszeniem, oferty w niniejszym postgpowaniu nale2alo

zlo2yt do dnia 26.03.2014 r.

W dniu 26.03.2014 r. SENIOR-MED Beata Kotwica, Bo2ena Czerska Sp6lka jawna
ul. Kgdziora 2/13,39-300 Mielec zwany dalej ,,Odwoluj4cym" lub ,,Oferentem", zlozyl ofertg

w

przedmiotowym postgpowaniu.

numer: Nr 09-14-000286/SPO/l

4

Ofertg zlo2ono

ll ll4.2l

42.026.04101

w

terminie. Ofercie

nadano

l8l04l 4.

Oferenci przystgpujqcy do konkursu, opr6cz wymagari wynikaj4cych z przepis6w

prawa powszechnie obowiguj4cego, winni

byli

spelnia6

okreSlone przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

w

w

szczeg6lnodci wymagania

Zarz4dzeniu Nr 87/2013/DSOZ

z dnia l8 grudnia 2013 r. w sprawie okredlenia warunk6w zawierania i realizacji um6w

w

rodzaju: Swiadczenia pielggnacyjne i opiekuricze w ramach opieki dlugoterminowej

Nr 87l20l3lDSOZ" oraz w Zarz4dzeniu Nr 3/2014/DSOZ
Funduszu Zdrowia z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie okreSlenia

zwanym dalej ,,Zarz4dzeniem
Prezesa Narodowego

kryteri6w oceny ofert w postgpowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie dwiadczeri

opieki zdrowotnej z pi:2niejszymi zmianami zwanym dalej

,,Zarz4dzeniem

Nr 3/2014/DSOZ".
Integralnq czg6ciq oferty Odwoluj4cego bylo zal4czone oSwiadczenie, 2e zzpoznal

sig

z warunkami postgpowania oraz warunkami zawierania um6w i nie zg)asza do

nich

zasljzeaeh oraz 2e przyjmuje je do wykonania.

W postgpowaniu konkursowym oferty zlo2ylo l I oferent6w, w tym Odwoluj4cy.
Otwarcie ofert nast4pilo w siedzibie Podkarpackiego OW NFZ w dniu 28.03.2014 r.
Komisja Konkursowa

w

czgSci jawnej postgpowania dokonala oceny formalno-prawnej

zlo2onych ofert. Komisja Konkursowa wezwala

9

oferent6w do uzupelnienia brak6w

lbrmalnych ofert pod rygorem odrzucenia ofert. Wszyscy oferenci, kt6rzy zostali wezwani

do

uzupelnienia brak6w formalnych ofert, uzupelnili

w

terminie braki, do kt6rych

uzupelnienia zostali wezwani.

W toku

postgpowania,

w dniu

Odwoluj4cego do osobistego stawienia

r.. Komis.ia Konkursowa wezwala
sig w POW NIZ celem zlo?.enia dodatkowych
14.04.2014

sprawie rozbieZnodci pomigdzy dokumentami zloZonymi w o1'ercie,
a odpowiedzi4 w ankiecie ofertowei na pytanie: ,,1.2.1.1 (:zy iu,iadczenia realizowane sq
wyja5niefi

w

przez piclggniarki z co najmniei 2-letnim doSwiadczeniem u' pracy zutt'odou'ej zv'iqzanei z

udzielaniem iwiudczen

w

opiece realizowanei

doiwiadczenia mo2liwe zaliczenie pracy
pielggniurki) - powyzei

50%o

w

w

irodowisku domowym, (do

domu pomocy spolecznei

na

okresu

stanowisku

zatrudnionych pielggniorek? Odwolui4cy mial udokumentowa6

doSwiadczenie w pracy zawodowej dwiadectwem pracy lub umow4. Komisia Konkursowa

wyznaczyla termin do zlo2enia wyjaSniefr do dnia 23.04.2014 r. pod rygorem odrzucenia
of'erty.

W

dniu 22.04.2014

r.

przed Komisj4 Konkursow4 stawil sig Odwoluj4cy

w

celu

zlo2enia wyja6nien, nie przedstawiai4c Zadnych nowych dokument6w, kt6re pozwalalyby

bezspomie uznai wskazane okesy doiwiadczenia personelu wykazane

ofercie jako

W

spelniajqce wymagania okredlone

w

Zarz.Edzeniu

z

w

dniu 22.04.2014 r. dokonala korekty odpowiedzi

powy2szym Komis.ja Konkursowa

ankietowej

w

punkcie

1.2.1

Nr

w

87/2013/DSOZ.

.1 z ,,TAK" na ., NIE", co spowodowalo zrniang

zwi4zku

punktacj

i

z ..7 pkt" na .,0 pkt".

W dniu

28.04.2014

r. do Komisji

Konkursowej wplynglo pismo Odwoluj4cego

datowane na dzieri 24.04.2014 r., wraz z kt6rym Oferent przesial zaSwiadczenie wystawtone

z

d,at4 23.04.2014

r. przez Polski Komitet Pomocy Spolecznej w Mielcu, zwanego

dalei

.,PKPS". Zan4d PKPS potwierdzil, 2e !;wiadczy uslugi opiekuricze oraz specjalistyczne

w domu podopiecznych zatrudniajqc opiekunki. pielggniarki oraz terapeut6w zajgciowych.
W zwi4zku z poryZszym zaSwiadczeniem Komisja Konkursowa dokonala ponownej analizy

pod k4tem ustalenia bezspomych element6w dotycz4cych co najmniej dwuletniego
doSwiadczenia pracy zawodowej pielggniarki w Srodowisku domowym w oparciu
o wszystkie za5wiadczenia zloZone do oferty Odwoluj4cego. Analiza ta wyka:zala.2e:

l)

P. Milo5 Dorota przepracowala 14 miesigcy na nicokreSlonym stanowisku lub jako

(w tym zakresie Komisja nie uznala doSwiadczcnia jako zgodnego
w Zarz4dz.eniu nr 87/2013/DSOZ); tyko przez I I miesigcy zajmowala

wolontariusz

z opisanym

stanowisko pielggniarki (ten okres zostal uznany za spelniai4cy wymagania dotyczqce

rodzaju doSwiadczenia, jednak z uwagi na fakt, ze byl to okres krotszy niL 2 lata

Komisja

nie uznala spelnienia

wymog6w opisanych

w

Zarz4dzeniu

nr 87/2013/DSOZ). Pozostale l4 miesi4ce zostaly przepracowane na nieoke6lonym
stanowisku lub jako wolontariusz. W tym zakresie Komisja nie umala doSwiadczenia

jako zgodnego z opisanym w Zarz4dzeniu nr 87l2013lDSOZ.

2)

P. Jasiak Marzanna przepracowala 9 lat, 4 miesi4ce, 6 dni na stanowisku opiekuna
(a nie pielggniarki) w Domu Pomocy Spolecznej w Sieradzy. Komisja nie uznala
doSwiadczenia jako zgodnego z opisanym w Zarz4dzeniu nr 87 /2013 /DSOZ.

3) P. Joanna Dolot dwiadczy uslugi pielggniarskie z zakresu
nad pacjentami wentylowanymi mechanicznie

-

opieki domowej

Help Homecare. Komisja uznala

doSwiadczenie jako zgodne z opisanym w Zarz4dzeniu nr 87l2013lDSOZ.

4)

P. Renata Krg2el pracowala2lata, 5 miesigcy, 9 dni na stanowisku opiekunki
domowej (a nie pielggniarki) w PKPS. Komisja nie uznala doSwiadczenia jako
zgodnego z opisanym w Zarz4dzeniu nr 87 l2013lDSOZ.

5) P.

miesigcy 22 dni
na nieokreSlonym stanowisku. Komisja nie umala doSwiadczenia jako zgodnego
z opisanym w Zarz7dzeniu nr 87/2013/DSOZ. Natomiast Komisja uznala rodzaj
Dziekan-Gruszecka Malgorzata przepracowata

doSwiadczenia p(acQ przez 1 rok, 5 miesigcy,

I dzien

7

na stanowisku pielggniarki

uslugi Swiadczone w domu podopiecznego, na podstawie umowy z PKPS -jednak
z uwagi na fakt, Ze byl to okres krotszy ni2 2 lata Komisja nie uznala spelnienia
wymog6w opisanych w Zarz4dzeniu nr 87/2013/DSOZ.

6)

P. Jurkowska -

Hyjek Monika przepracowala

1

rok, 11 miesigcy, 30 dni. Z uwagi

na fakt, ze w czgSci byl to okres pracyjako woluntariusz ale r6wnieZ, Ze byl to okres
kr6tszy ni2 2 lata Komisja nie uznala spelnienia wymog6w opisanych w Zarzqdzeniu

m 87/2013/DSOZ).

7)

P. Girgis Anna pracowalajako wolontariusz przez 1 rok, 8 miesigcy,28 dni.

Komisja przyj gla,

2e

jedynie praca pielggniarki wykonywana na umowg zlecenia

przez okres 6 miesigcy spelnia wymagania co do rodzaju doSwiadczenia, jednak z

uwagi na fakt, 2e byl to okres kr6tszy niL 2 Lata Komisja nie uznala spelnienia

wymog6w opisanych w Zarz4dzeniu nr 87l2013lDSOZ.

8)

P. Skiba Barbara pracowala przez 2 lata,5 miesigcy,2l dni jako pielggniarka

Srodowiskowa. Komisja uznala, 2e spelnienia wymogi opisane

w

Zarz4dzeniu

nr 8712013/DSOZ.

Komisja Konkursowa

w

oparciu

o

posiadane dokumenty stwierdzila,

2e Oferent udokumentowal co najmniej dwuletnie doSwiadczenie

w

pracy zawodowej

pielggniarki zwi4zanq

z

udzielaniem iwiadczeri

w

opiece realizowanej

w

irodowisku

domowym w odniesieniu do dw6ch pielggniarek: Pani Joanny Dolot oraz Pani Barbary Skiba,
na osiem os6b wskazanych do realizacji Swiadczeri w of'ercie. Do$wiadczenie nabyte w PKPS

pozostalych pari nie moglo by6 uznane

za spelniaj4ce warunek dodatkowo

oceniany

w postgpowaniu okreSlony w Zal4czniku nr 3 pkt 4 Zarz4dzenia Nr 87/2013/DSOZ, skoro

z dokumenttiw nie wynika

na jakim stanowisku wykonywano czynno6ci (na stanowisku

pielggniarki, a nie np. opiekunki. recepclonistki itd.). DoSwiadczenie to musi byt. zwiqzane

z wykonywaniem zawodu pielggniarki w irodowisku domowym lub pielggniarki w domu
pomocy spolecznej. Jak wynik4

z

oficjalne.l strony intemetowe.i PKPS, stowarzyszenie

realizuje cele statutowe poprzez organizowanie uslug opieku6czych,

pielEgnacy.inych

ir62nych fbrm pomocy. Praca w Stowarzyszeniu nie zawsze obejmuje uslugi pielggniarskie.
Swiadczenia wykonywane s4 takze przez opiekunki domowe, kt6re wykonujq czynnoSci
pielggnacyjno-gospodarcze polegajqce

na zaspokajaniu codziennych potrzeb Zyciowych

podopiecznych. opiece pielggnacyjne.i oraz pomocy

w

podtrzymywaniu psl cholizycznej

kondycji chorego. Zastrze2enia Komisji budzila takZe forma pracy wykonywanej jako
wolontariat. wskazany

u olercie.iako

doSwiadczenie zawodowe. Swiadczenic pracy w lormie

wolontariatu nie ma okreslonej czgstotliwoSci. Swiadczenie moZe byi realizowane np. jeden

raz w miesi4cu, tygodniu itp. W konsekwencji Komisja Konkursowa nic

uznala

w tym zakresie nabycia doSwiadczenia zawodowego zwi4zanego z pracq wykonywan4 przez
pielggniarkE. W rezultacie Komisja podtrzymala zmiang odpowiedzi ankietowej z .,TAK",
na ..

NIE".

Podczas oceny

olerty Odwolujqcego, Komisja Konkursowa

stwierdzila

wystgpowanie element6w spornych, poprzez przekroczenie tygodniowego czasu pracy ponad

48 h

wykazanego personelu. Wobec powy2szego

w dniu

14.04.2014

r.

wezwala

Odwoluj4cego do wyjaSnienia element6w spornych, poprzez przedstawienie dokument6w
potwierdzaj4cych prawidlowodi zlolonq

ofe(y lub zmiang w czg5ci spornej

(zal4czaj4c

do wezwania zestawienie spomych element6w oferty w zakresie personelu), w wyznaczonym

terminie

do

23.04.2014

r. pod rygorem

odrzucenia oflerty. Odwoluj4cy przedstawil

wyiaSnienia dotycz4ce wystgpowania element6w spomych harmonogramu personelu, poprzez
zlo2enie

w

wyznaczonym terminie oSwiadczeri

woli siedmiu os6b. Komisja Konkursowa

uznala,2e oferta Odwoluj4cego spelnia warunki formalnc i nie podlega odrzuceniu.

Komisja Konkursowa

5

oferent6w,

w

czgsci jawne.i postgpowania przeprowadzila kontrole

w tym Odwoluj4cego. Wyniki kontroli oferent6w

do dokumentacji olertowej poszczeg6lnych olerenl6w.

zostaly dol4czone

W dniu 25.04.2014

r.

zostala przeprowadzona wizytacja u Odwoluj4cego w celu por6wnania

danych zawartych w olercie ze stanem faktycznym w przedmiocie sprawdzenia warunk6w

lokalowych oraz wyposazenia

w

sprzgt. Podczas kontroli stwierdzono zgodnoSd stanu

faktycznego z danymi zawartymi w ofercie, co zostalo potwierdzone w protokole z oglgdzin.

Protokolem z posiedzenia komisji w czgSci jawnej konkursu, Komisja Konkursowa

pnyjgla do dalszego postgpowania 10 ol'er1, w tym ofeftg Odwoluj4cego.
Fakt zakwalifikowania oferty do czgSci 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.

zawucia umowy,

a

'l pkt 3 ustawy, nie skutkuje wybraniem oferty
celem

jedynie pozwala na dokonanie oceny oferty na podstawie art. 148 ustawy

oraz Zarz4dzenia Nr 3/2014/DSOZ.

Komisja Konkursowa dokonala oceny ofert wedlug jednolitych kryteri6w, zgodnie

z

Nr 3/2014/DSOZ. Zgodnie z przepisami w/w Zarz4dzenia oceny ofert
dokonuje sig wedlug nastgpuj4cych kryteri6w: jako6i, ci4gloSi i cena. Szczeg6lowe
Zarzqdzeniem

parametry kry,teri6w oceny, wagg poszczeg6lnych kryteri6w
oceny of'ert pod wzglgdem

w ocenie ofert oraz spos6b

kyterium ceny w przedmiotowym postgpowaniu okreslone zostaly

w przy.wolanym powyzej Zarz4dzenft Prezesa NFZ. Wy2ej wymienione kryteria otaz zasady
oceny maj4 charakter obiektywny, sq znane wszystkim oferentom

w chwili wszczEcia

postgpowania konkursowego, nie ulegaj4 zmianie a2 do zakoriczenia postgpowania. Oferta
Odwoluj4cego byla oceniana wedlug takich samych kryteri6w jak

podlegaly poszczeg6lne odpowiedzi

i

pozostale oferty. Oceme

w ankiecie ofertowej wskazuj4ce czy oferent

spelnia

w dniu skladania oferty, jak teL bgdzie spelnial w przyszlodci tj. od pocz4tku obowi4zywania
umowy, wymagania okreSlone w Rozporz4dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013

r. w sprawie Swiadczef gwarantowanych z zakresu Swiadczeri pielggnacyjnych
i opiekuficzych w ramach opieki dlugoterminowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1480),
jak i zarzqdzeniach Prezesa. Cz93i tych wymagari musi spelnii kazdy oferent (warunki
wymagane - konieczne) natomiast czg6i ma charakter tzw. rankinguj 4c y, co oznacza,
Ze

w przypadku ich spelnienia oferta uzyskuje wyZsz4 punktacjg.

Analiza treSci Zarz4dzenia Nr 3/2014/DSOZ

w

oparciu

o

kt6re oferty zloZone

do przedmiotowego postgpowania zostaly ocenione, dowodzi, iz ku2da z ofert mogla uzyskai

maksynalnie 70 punkt6w, w tym 20 punkt6w za ceng orazl4cznie 50 punkt6w za kryteria
niecenowe. Maksymalna punktacj a za kryteria niecenowe przedstawiala sig nastgpuj4co:

.
o

w kr)terium ciqglo3i - 5 punkt6w;
w kryterium jako5i

-

razem 45 punkt6w, w tym:

a.
b.

personel - 30 punkt6w;

c.

zewngtrzna ocena - 5 punkt6w;

d.

wyniki kontroli

- l0 punkt6w;

sprzgt i aparatura medyczna

-

0 punkt6w.

OferIa zlo2ona przez Odwoluj4cego uzyskala l4cznie

45 punkt6w, w

20 pkt za krlterium cena, 0 pkt za kyterium ci4gloSi oraz 25 pkt za kyerium

tynr:

.iakod6.

Analiza oferly zlolonej przez Odwoluj4cego do przedmiotowego postgpowania wykazala i2,
nie uzyskala ona maksymalnej mo2liwej do zdobycia liczby punkt6w poniewaz:

.

w kryterium CIAGLOSC:
R62nica dotycz4ca uzyskanych, a mo2liwych do uzyskania punkt6w wynikla
z udzielenia odpowiedzi negatywnej na p1'tanie ankietowe:

-

Czy w tlniu zlo2enia oferly ofbrcnl reulizuie na podslawie umowy zawdrlei
z Funduszem proces leczenia lwiadczeniobiorc(tu, w ramach danego zakresu
iwicdczeit i w ramach ohszaru, kt(trego dotyczy postgpov,anie/

o

w kryterium JAKOSC:

o

PERSONEL
R62nica dotycz4ca uzyskanych, a mo2liwych do uzyskania punkt6w wynikla
z przyjgcia odpowiedzi negatywnei na pytanie ankietowe:

-

Czy iwiadczenia realizowone sq przez pielggniarki z co najmniej 2-lelnim

w pracy zau,odowej zwiqzunei z utlzielaniem lwiaclczait
w opiece reulizowanej w irodowi,sku domowym, (do okresu doiwirtdczenict
moiliwe zaliczenie pracy ir domu pomocy sprtlecznei na stunowisku

doiwiadczeniem

pielggniarki) - powyiej

5

Komisja konkursowa

w

0'% zatrudnionych

pielggniorek?

czg5ci jawnej postgpowania

w wyniku

wezwania

do Aozenia wyja6nieri. na podstawie wyjaSniefi z oferentem oraz dokument6w
zawartych
1

o

.2.1 .1

w ofercie wprowadzila zmiany w

ankiecie ofertowej

w

punkcie

i skorygowala odpowied2 z poz]'tywnej na negatywn4;

SPRZIT I APARATURA MEDYCZNA
Odwoluj4cy uzyskal maksymalnq ilodi punkt6w tj. l0 punkt6w;

o

ZEWNETRZNAOCENA

7

R62nica dotyczqca uzyskanych, a moZliwych do uzyskania punkt6w wynikia
z udzielenia odpowiedzi negatywnych na py.tania ankietowe:

-

Ozy oJbrent posiada

certyfiktt ISO 9001 systemu zarzqdzania jakoiciq, wazny

w dniu zlo2enia qferty oraz w dniu rozpoczgcia ohowiqzyuania umowy?

o

WYNIKI KONTROLI PROWADZONYCH PRZEZ NFZ
Odwotuj4cy uzyskal

0

punkt6w; Odwoluj4cy nie byl kontrol owany przez

Podkarpacki OW NFZ, gdyz

nie mial zawartej umowy

na realizacjg Swiadczen w przedmiotowym zakesie

w

z

POW NFZ

latach ubieglych,

nie uzyskal punkt6w ujemnych.

w krlterium CENA:

o

Odwoluj4cy uzyskal maksymaln4 ilo56 punkt6w tj. 20 punkt6w.

W ramach czgSci niejawnej Komisja Konkursowa zaprosila do negocjacji wszystkich

l0 oferent6w, w tym Odwoluj4cego. Zgodnie z art.
negoc.iacje

z

oferentami

w celu ustalenia

142 ust. 6 ustawy Komisja przeprowadza

liozby planowanych do udzielenia Swiadczef

oraz ceny za tdzielane Swiadczenia. Odzwierciedleniem dokonanych ustaleri byl protok6l

koricowy

z

negocjacji podpisany

Konkursow4,

w kt6rym

w dniu

13.05.2014

r. przez Odwoluj4cego i

zawarto zbie2ne stanowisko, co do iloSci

i

Komisjg

wartoSci kontraktu.

W podpisanym przez strony protokole kofcowym znajduje sig oSwiadczenie,2e podpisanie
protokofu negocjacljnego nie jest gwarancjq wybrania ofenl oraz nie oznacza przyrzeczenia
zawarcia umowy.

Po zakoriczeniu negocjacj

i

ze wszystkimi Of'erentami w dalszej czgSci postgpowania

Komisja Konkursowa sporzqdzlla ranking koricowy

w

do wszystkich ofert.
Na usytuowanie w rankingu koiicowym mialy wplyw: wynegocjowana cena, jak r6wnie2
wszystkie kryteria ,,niecenowe" tj. kryterium ci4gloSci oraz kryterium jakoSci. Ostateczna
stosunku

ocena of'erty byla generowana przez system informatyczny wspomagaj4cy 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 wynik6w

negoc.jacji.

W rankingu koficowym konkursu oferl, oferta Odwoluj4cego uzyskala 7 miejsce
z nastgpuj4c4 punktacjq

-

l4cznie 45 pkt,

w tym za kryteria cenowe 20 pkt i za kryteria

niecenowe 25 pkt.
Uzyskan4 wartoSd punktow4 za poszczegolne kryteria oceny obrazuje ponizsza tabela.

Ocena oferty Odwoluj4cego

Krl.terium oceny

- ranking kofcowy

Uzyskana wartoSi

Maksymalna liczba

punktowa

punkt6w oceny

Cena

20,000

20,000

Ci4gloS6

0,000

5.000

Jakoii

25,000

45"000

Ponizsza tabela przedstawia liczbg punkt6w, jak4 uzyskali oferenci,

w

poszczeg6lnych

kq,teriach oceny ofeft w rankingu kofrcowym.
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Ostatecznie Komisja Konkursowa na podstawie
dokonala wyboru ofert celem zawarcia umowy

w

w

art. 142 ust. 5 pkt 1

ustawy

kolejnoSci zgodnej z uzyskan4 pozycj4

rankingu koricowym, aZ do wyczerpania Srodk6w finansowych, kt6re zamawial4cy

przeznaczyl na Swiadczenia bgd4ce przedmiotem postgpowania,

koricowym uzyskaly najwigksz4 liczbg punkt6w.

tj. ofert, kt6re w rankingu

Do realizacji

Swiadczeri

w

zakresie: Swiadczenia

dlugoterminowej domowej, na terenie: | 8l

w

| - powiat mielecki,

pielggniarskiej opiece

zostali wybrani oferenci,

kt6rzy uzyskali l4czn4liczbg punkt6w oceny w przedziale od 60 do 55. Poprzez wyb6r 6 ofert
Fundusz zabezpieczyl dostgpno66 do Swiadczeri w zakresie: Swiadczenia
opiece dlugoterminowej domowej, na terenie:

Ogloszenie

w pielggniarskiej

l81l - powiat mielecki.

o rozstrzygnigciu przedmiotowego postgpowania ukazalo sig w dniu

15.05.2014 r. na stronie intemetowe.j POW NFZ oraz zoslalo wywieszone na tablicy ogloszen
w jego siedzibie. Odwoluj4cego nie wybrano do zawarcia umowy.

W dniu 20.05.2014 r. wplynglo do Dyrektora POW NFZ w Rzeszowie odwolanie
od rozstrzygnigcia konkursu ol'erl zlo2one przez SENIOR-MED Beata Kotwica, Boiena

Czerska Sp6lka jawna ul. Kgdziora 2/13, 39-300 Mielec. Odwolanie zostalo ziozone
w terminie.
Przed rozpatrzeniem odwolania Dyrektor Podkarpackiego Oddzialu Wojew6dzkiego

Narodowego Funduszu Zdrowia

w

Rzeszowie pismem

z dnia 21.05.201 4 r.

znak.

WO.0212.27.2014.DA, poinformowal Odwoluj4cego o przysluguj4cym mu zgodnte z art. l0

$

I

Kpa, prawie do czynnego udzialu w kazdym stadium postgpowania, a przed wydaniem

decyzji przez Dyrektora POW NFZ w Rzeszowie w przedmiotowej sprawie o mo2liwoSci
wypowiedzenia sig co do zebranych dowod6w i material6w oraz zgloszonych Z4daf. ponadto

powy2szym pismem poinformowal wszystkie strony postgpowania
z korzystaria z tprawnien o kt6rym mowa w art. l0 $

I

o

moZliwoSci

Kpa.

Z powylszych wzglgd6w przedluZono termin do wydania decyzji przez Dyrektora POW NFZ
do dnia 30.06.2014 r.

Odwoluj4cy w dniu 02.06.2014 r. skorzystal z pra\)la wgl4du do akt

i

nie wni6sl Zadnych

uwag do protokolu.

W uzasadnieniu odwolania Odwoluj4cy podal nastgpuj4ce argumenty:

-

spelnianie warunk6w zawartych w wymogach postgpowania konkursowego;

personel pielggniarski posiadaj4cy odpowiednie kwalifikacje

2

-

i

udokumentowane

letniedoSwiadczenie:

brak przepisu, kt6ry wskazuje, gdzie pielggniarki zdobywaj4 doSwiadczenie
w .,Srodowisku domowym" oraz w jaki spos6b ma byi udokumentowane
doSwiadczenie;

-

dyspozycyjny personel pielggniarski, kt6ry pracuje tylko na 1 etacie oraz posiada

prawo jazdy;

wyniki kontroli NFZ przeprowadzonej w trakcie postgpowania konkursowego,
bez zastrzeLeh do gabinetu i sprzgtu;
zbieZne stanowisko przy negocjacjach;

znaczne obniaenie ceny tj.

10%o

proponowanej ceny przezNFZ.

Maj4c caloSi powyzszego na uwadze Dyrektor Podkarpackiego Oddzialu
Wojew6dzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie zwaZyL co nastqpuje:
Odwolanie nie zasluguje na uwzglgdnienie.

NaleZy zauwa2y6. 2e Dyrektor Oddzialu rozpoznalqcy odwolanie nie prowadzi
ponownie postgpowania

w

sprawie zawarcia um6w

o

udzielania Swiadczeri opieki

zdrowotnei, lecz rozpoznaje sprawQ w odniesieniu do konkretnego podmiotu

i

konkretnych

czynno6ci. Nie powiela zatem czynnoSci zarezerwowanych przez ustawg dla komisji

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

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 matcrial dowodovrl skladaiq siE:

1. wszystkie oferly zlolone w przedmiotowym

2.

postgpowaniu konkursowym,

dokumenty w),'tworzone przez Komis.ig Konkursow4 w przedmiotowym postEpowanlu
konkursowym,

3. dokumenty, pisma,

oSwiadczenia skladane przez oferent6w

w

odpowiedzi

na wezwania do uzupelnienia brak6w formalnych,

4.

wyjadnienia skladane przez oferent6w

(w

odpowiedzi

na

wezwania komisji

konkursowei).

Kryteria oceny ofeft, zasady punktowania

i

warunki wymagane od

o1'erent6w,

jak wykazano powy2ej, byly jawne, znane uczestnikom postqpowania przed zloZeniem ofert

i nie podlegaly zmianie w

toku trwania przedmiotowego postqpowania. Odwolu.i4cy'

w o5wiadczeniu zal4czonym do oferty o3wiadczyl, iz zapoznal sig z warunkami postgpowanla

oraz warunkami zawierania um6w. Ocena ofert zostala dokonana w

oparciu

o okre6lone przepisami kryteria, z wyl4czeniem dowolnoSci w qnn zakresie. Kryteria oceny
byly jednakowe dla wszystkich i przejrzyste. Postgpowanie konkursowe prowadzono w celu
zavtarcia um6w

o udzielanie Swiadczeri opieki zdrowotnej, zalem na ka2dym jego

etapie

Komisja Konkursowa podejmowala dzialania zmierzaj4ce do wyboru ofert i zawarcia um6w,

w takiej liczbie, kt6ra zapewni Swiadczeniobiorcom dostgp do Swiadczeri. Zgodnie z ide4
konkursu ofert, zadaniem Komisji Konkursowej, stosownie do tresci art. 142 ust. 5 pkt

1

ustawy, byl wyb6r oferty lub ofert najkorzystniej szych. Komisja Konkursowa miala prawo
nie wybrai pozostalych ofert. kt6re byly mniej korzystne.

Oferta Odwoluj4cego nie uzyskala

w

rankingu koricowym wystarczajqcej liczby

punkt6w, aby zosta6 wybran4 do zawarcia umowy. Oferta Odwoluj4cego

w

rankingu

koricowym uplasowala sig na 7 miejscu, uzyskuj4c lqczn4liczbg punkt6w oceny 45, przede
wszystkim z uwagi na uzyskanie jedynie 25 pkt z tt tulu kryterium jako5i oraz 0 pkt z tltulu
kryterium ci4g1oS6. Oferta Odwolu.j4cego, kt6ry nie spelnil warunk6w dodatkowo ocenianych
zgodnie z zal4cznikiem nr 3 pkt 4 do Zarzqdzenia Nr 87/2013/DSOZ zostala niZej oceniona

niz oferty, kt6re spelnily warunki dodatkowo oceniane. Celem warunk6w
ocenianych

jest

dodatkowo

zapewnienie Swiadczeniobiorcom Swiadczen najwy2szej jakoSci.

W przypadku Swiadczeri w zakresie: Swiadczenia w pielggniarskiej opiece dlugoterminowej
domowej, najwy2szq jakoSci4 bylo co najmniej dwuletnie doSwiadczenie, czyli takie, kt6re
nabywa si9 w ci4glym procesie, przez l4czny okres co najmniej dw6ch lat. Ich niespelnienie

przez Oferenta - w odr62nieniu od warunk6w wymaganych - nie prowadzilo do odrzucenia

ofbrty

w

tocz4cym sig postgpowaniu, lecz mialo wplyw na punktacjg oferty

i

miejsce

w

rankingu koricowym. Spelnienie tego dodatkowo punktowanego warunku
Komisja oceniala wedlug jednolitej reguly dla wszystkich oferent6w.
uzyskane

Odnoszqc sig do argumentu Odwoluj4cego.. ,.firma Senior-Med spelnila warunki

zswarle

w

wymogach postgpowania konkursowego ogloszonego przez

NFZ"

naleizy

stwierdzii i2 Komisja Konkursowa uznala, 2e oferta Odwolujqcego spelnia warunki formalne
i jak wszystkie pozostale oferty spelniaj4ce te wymogi zostala przyjgta do czgsci niejawnej
postgpowania. Oferta Odwoluj4cego nie spelnila warunk6w dodatkowo ocenianych zgodnie

z zal4cznikiem nr 3 pkt 4 do Zarz4dzeniaNr 87l2013lDSOZ.
Odnosz4c sig do argumentu Odwoluj4cego: ,,nie mo Zadnego przepisu, kt6ry by mriwil

,e ma lo byt umowa lub lwiadectwo pracy, nie mu rdwniei okreilonego szczegdlowo zalcresu,
ktdry by wskazywul gdzie pielggniarki mialy naby[ to doiwiadczenie, jest tylko okreSlenie

,,w irodowisku d.omou,ym"

i

dodutkowo dom pomocy spolecznej

"

nale2y podkreSlid,

2e Komisja Konkursowa nie zakwestionowala formy zatrudnienia (umowa o pracg, dzielo,
12

zlecenia itp.). bo przepis na taki wym6g nie wskazu.jc. Nie zakwestionowala tez .,gdzie"

bylo zdobywane. lstotne jest natomiast, 2e ani dokumenty ofcrty. ani
p62niejsze zarlwiadczenie nie wykazaly, 2e wykonywana praca byla na wymaganym
doSwiadczenie

stanowisku lub w wymaganym charakterze tj. ,,piel9gniarki". Brak wykazania wymaganego
doSwiadczenia dotyczyl r6wnieZ os6b pracuj4oyoh w Polskim Komitecie Pomocy Spoleczne.i

jako wolontariusze. Obawa, ze wymagane doSwiadczenie zdobywane jako wolontariusz mialo
marginalny

charakter przy braku

wykazania przez Odwolu.i4cego innymi dowodami

zdobl'tego doiwiadczenia przes4dzily. 2e praca

w

charakterze wolontariusza nie zostala

uznana za spelniaj4cq omawiany warunek. W konsekwencji spelnienie warunku dodatkowego

dotyczylo .iedynie dw6ch os6b z oimiu wykazanych w of'ercie.
NaleZy podkre5lic, 2e obni2enie ceny podnoszone przez Odwoluj4cego w zlo2onym

odwolaniu skutkowalo uzyskaniem maksymalne.j moZliwoj iloSci punkt6w za kryterium cena,

ale nie gwarantowalo wyboru Odwoluiqcego do zawarcia umowy. Uzyskana punktacja
za k44erium cenowe stanowila ok. 30% wszystkich moZliwych do uzyskania punkt6w
rankinguj4cych ol'ertg. Obni2enie ceny przez Odwolujqcego

bylo

niewystarczaj4ce

do dokonania wyboru oferty w kontekScie uzyskanych 25 punkt6w za kryteria niecenowe.

na maksymalnie 50 pkt mozliwych do uzyskania. Pnede wszystkim uzyskana punktacja

za klterium jakoSi

zadecyd owala.

2e oferta Odwoluj4cego byla mniej konkurencyjna

od ofert wybranych do zawarcia umowy zgodnie z rankingiem koricowym.

Odnosz4c

sig do

argument6w Odwoluj4cego dotyczEcych przebiegu oglgdzin

bez. zastrze2eh naleZy stwierdzi,i, 2e nie mialy wplywu na mie.isce uzyskane

w

rankingu

koficowym. Oglgdziny mialy na celu potwierdzenie zgodnodci stanu faktycznego z danymi
zawartymi

w

ofercie. ZbieLne stanowisko ustalonc

dokonania wyboru Odwoluj4cego do zawarcia umo\

w

y,

trakcie negoc.iac.ii nie oznaczalo

co zostalo odnotowane w protokole

koricowym z negocjacji. Uczestnictwo w postgpowaniu konkursowym" kt6re .iest procedur4

o

charakterze konkurencyjno-eliminacyjnym,

nie da.ie gwarancji wyboru of'erty

i w nastgpstwie zawarcia umowy. Ranking koncowy bgdqcy wynikiem oceny of'ert umo2liwia
dokonanie wyboru ofert najlepszych spodr6d zloZonych i ocenionych wedlug jednolitych
kryteri6w oceny. Celem postgpowania konkursowego .iest zawarcie um6w o udzielanie
Swiadczef opieki zdrowotnej. Komisja Konkursowa na kaZdym etapie postqpowania
podejmuje dzialania zmierzaj4ce do wyboru oferty

i

zawarcia um6w w takiej liczbie. kt6ra

zapewni Swiadczeniobiorcom dostgp do Swiadczeri dancgo rodzaju. Dzialania Komisji

nie maj4 prowadzii do zawarcia um6w ze wszystkimi oferentami bior4cymi
w postgpowaniu.

udzial

W Swietle wszystkich powy2szych okolicznoSci naleZy stwierdzi6, 2e rozstrzygnigcie

postgpowania konkursowego dokonane przez Komisjg Konkursow4 zostalo podjgte

W zwi4zku z tym nie doszlo do naruszenia interesu
sig w rozumienit'a:1. 152 ust. I oraz art. 134 ust. 1 ustawy poprzez

bez naruszenia zasad postgpowania.
prawnego Odwoluj4cego

przeprowadzenie postgpowania

z

pominigciem zasad r6wnego traktowania wszystkich

of'erent6w oraz z pominigciem zasad uczciwej konkurencji.
Wobec powyZszego orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Na podstawie arl. 154 ust.4 ustawy

z

dnia 27 sierpnia 2004

r. o

Swiadczeniach opieki

zdrowotnej finansowanych ze Srodk6w publicznych (Dz.U. 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 decyzji.

Podpis

Decyzjg otrzymuj4:
O9PJO312I3 SENIOR-MED BEATA KOTWICA. BOZENA CZERSKA SPoLKA JAWNA KEDZIORA
2/13. 39-300 Mielec:
O9R/030854 MIRO.MED ZOFIA MISIAK, DOROTA ROGOWSKA SPOI-KA JAWNA. WOLNOSCT 2

I.

2.
3.
4.
5.
6.
1.
8.
9,

A, 39-300 Mielec;

09R/030652 Monika Tomczyk wspolnik sp6lki cywilnej: NIEPUBLICZNY ZAKI-AD OptEKI
ZDROWOTNEJ PIELEGNIARSKA OPIEKA DLUCOTERMINOWA IM. SW. FRANCISZKA SPOI-KA
CYWILNA MIELEC Spolka Cywilna C.Tomczyk. M. Tomczyk. WOLNOSCT 27 B/t2,39-300 Mielec,
09R/030652 Grzegorz Tomczyk wspotnik spolki cywilnej: NIEPUBLICZNY ZAKI-AD OPIEKI
ZDROWOTNEJ PIELEGNIARSKA OPIEKA DLUGOTERMINOWA IM. SW. FRANCISZKA SPOLKA
CYWILNA MIELEC Spolka Cywilna C.Tomczyk, M. Tomczyk, WOLNOSCI 27 B/12, 39-300 Mietec,
09R/030846 Beata Niewiadomska - Jarosz wsp6lnik spdlki cywilnej Niepubliczny Zaklad Opieki
Zdrowowtnej - OSrodek Pielggniarstwa "Pomoc" s.c. N iewiadomska-Jarosz, Nesteruk, Armii Krajowej 5,
39-3 l0 RadomySl Wielki;
09R/030846 Renata Nesteruk wspolnik sprilki cywilnej Niepubliczny Zaklad, Opieki Zdrowowtnej Osrodek Pielggniarstwa "Pomoc" s.c. Niewiadomska-Jarosz, Nesteruk, Armii Krajowej 5, 39-3 l0 Radomysl
Wielki:
09R1030962 Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

NOVI-MED Bartosz Nowicki,

3

Maja

2.

37-100 Laricut;

09tu030820 NZOZ TRIO-MED Bogumila Nowak. Renata Leyko, Ewa Szymariska Spolka Jawna,
C lou

ackiego 10. 39-100 Mielec:

09tu030895
Clowackiego

10. A/a.

NZOZ MEDICO CENTER

10.

39-100 Mielec.

Sp6lka

z

ograniczon4 odpowiedzialno6ciq.

