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ul. Okrzei 2
37-700 Przemy5l

DECYZJAxT3 tzot,t
Dzialaj4c na podstawie art. 152 w zw. arI. 154 ust.

2004

r. o

|

- 3 ustawy z dnia 27 sierpnia

Swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych

ze

Srodk6w publicznych

(tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze. zm.), zwanej dalej ,,ustawq" oraz arl. 104, 107
$ I ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U.
z 2013 r. , poz. 267 ze zm.), zwanym dalej ,,kpa", po rozpatrzeniu odwolania of'erenta
Niepublicznego Zakladtl Opieki Zdrowotnej KOR

-

MED s.c. Gra2yna Kornecka-

Mucha, Marek Mucha, Andrzej Kornecki, Maria Kornecka, 37-700

ul. Okrzei 2,

zwanego dalej ,,Odwolujqcym"

rozstrzygnigcia postgpowania,

w

lub

PrzemySl,

,,Oferentem", dotycz4cego

sprawie zawarcia um6w o udzielanie Swiadczef opieki

zdrowotnej na lata 2014-2017, nr 09-14-00022llSTMl07ll/07.0000.218.02101, w trybie

konkursu ofert,

w

rodzaju: leczenie stomatologiczne,

w

zakresie:

Swiadczenia

o96lnostomatolo giczne, obszar Przemy5l,

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

i{wr!.rrir.Fo!.fl

PodL.rrp.rckiod(izial wojcwr zkr, ul. Trnkdva 8, -r5 03: Rzcszow
ll tl601,l 18, c rrailr sckrctarint(rni rzeszow.pl

tel.: l7 U60.{l 02, lhxr

UZASADNIENIE
Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej KOR - MED s.c. Gra2yna Kornecka-

Mucha, Marek Mucha, Andrzej Kornecki, Maria Kornecka, 37-700 PrzemySl,

ul. Okrzei 2, zloLyla ofertg w ogloszonym w dniu 11 marca 2014r. przez Dyrektora
Podkarpackiego Oddzialu Wojew6dzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
w Rzeszowie postgpowaniu Nr 09-14-00022115TM10711107.0000.218.02101, prowadzonym
w trybie konkursu ofert, w sprawie zawarcia um6w o udzielanie Swiadczeri opieki zdrowotnej

na lata

2014-2017,

w

rodzaju: Leczenie Stomatologiczne.

w

zakresie: Swiadczenia

Og6lnostomatologicme, obszar Przemydl.

Oferenci przystgpuj4cy do konkursu, opr6cz wymagari wynikaj4cych

prawa powszechnie obowi4zuj4cego, winni

byli spelniai w

57/2013/DSOZ

w

Zarz4dzeniu

z dnia 2 pa2dziemika 2013r. w sprawie warunk6w postgpowania

dotycz4cych zav,ierania um6w

w Zarz4dzeniu Nr

przepis6w

szczeg6lnoSci wymagania

okreSlone przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia okre6lone

Nr

z

77120

o

udzielanie Swiadczen opieki zdrowotnej (ze zm.) oraz

l3lDSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdtowia z dnia 12 grudnia

2013r. w sprawie okeSlenia warunk6w zawierania i realizacji um6w o udzielanie Swiadczeri

opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne. Ogloszenie o postgpowaniu zawieralo

w

obligatoryjne elementy okreSlone

2004

r. w

Rozporz4dzeniu Ministra Zdrowia

sprawie sposobu oglaszania

o

postgpowaniu

w

z dnia 15 grudnia

sprawie zawarcia umowy

o udzielanie dwiadczef opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zapraszania do

udzialu w rokowaniach, skladania ofert, powolywania

i

odwolywania komisji konkursowej

oraz 1ej zadof (Dz.U. z 2004r. Nr 273, poz. 2719). Opublikowano tal2e materialy
i zan4dzenia, na podstawie kt6rych przeprowadzono przedmiotowe postgpowanie.

Odwoluj4cy zlo2yl

w

ofercie oSwiadczenie, 2e zapoznal sig

postgpowania oraz warunkami zawierania um6w

i

z

warunkami

nie zg)asza do nich zastrze2ei oraz

przyjmuje do stosowania.
Og6lem na postgpowanie wplynglo 23 oferty.

Po rozpoznaniu ofert

w

czgSci jawnej Komisja Konkursowa uznala,

Odwoluj4cego nie spelnia warunk6w formalnych

formalnych

w terminie do dnia

i

2e oferta

wezwala go do uzupelnienia brak6w

18.04.2014r. pod rygorem odrzucenia oferty. Wezwanie

zostalo przeslane poczt4. Wymagane brakuj4ce dokumenty

Centralnej Ewidencji Informacji

o

tj.:

oSwiadczenie

o wpisie

do

Dzialalno5ci Gospodarczej Odwoluj4cy dostarczyl

w

terminie. Jednoczeinie Komisja Konkursowa wezwala go do zlo2enia dodatkowych

wyjadnieri informacji zawarlych

w

ofercie. Dotyczyly one:

-przedstawienia zezwolenia Pafstwowego Wojew6dzkiego Inspektora Sanitarnego na
uruchomienie pracowni/aparatu rentgenowskiego,

a w przypadku braku w/w

dokumentu

przedstawienia umowy z podwykonawc4 na uslugi RTG ( z podmiotem, kt6ry posiada w/w
zezwolenie);

-wyjaSnienia informacji zawaftei w formularzu ofertowym o dostgpno6ci aparatu

RTG lub

radiowizjografu,
-wyja6nienia niezgodnoSci odpowiedzi na pytanie ankietowe |.3.1.2 dotyczqce pracy lekarzy

w godzinach popoludniowych z harmonogramem dol4czonym do of'erty.

do zlo2enia wyja3nieri dodatkowych przeslano poczt4. Odwoluj 1cy zto2yl
wyjaSnienia w terminie okredlonym w wezwaniu. Komisja Konkursowa przyjgla jego
Wezwanie

wyjaSnienia

i

postanowila zakwalifikowai ofertg

do

dalszego trybu postepowania

odbywaj4cego siE w czgSci niejawnej.

W trakcie prowadzonych z Odwoluj4cym negocjacji ustalono zbieZne stanowisko

w

przedmiocie iloSci Swiadczei

i

wartodci kontraktu. Znalazlo

to

potwierdzenie

w podpisanym protokole koricowym z negocjacj i z dnia 09.05.2014r.

W dniu 15 maja 2014r. Komisja Konkursowa oglosila rozstrzygnigcie

konkursu

ofert, zgodnie z kt6rym oferta Odwoluj4cego zostala wybrana do zawarcia umowy.

W dniu l6 mqa 2014r. wplynglo do Dyrektora POW NFZ w Rzeszowie odwolanie.
zlo2one przez Odwoluj4cego w ramach przedmiotowego postgpowania. W dniu 19.05.2014r.

wplynglo

do

Dyrektora POW

NFZ

w

Rzeszowie kolejne pismo Odwolujqcego.

uszczeg6lawiaj4ce wczeSniej sze odwolanie.

Odwolanie zostalo zlo2one w terminie.

W zlo2onym pi5mie Odwolujqcy zwr6cil sig z pro6b4 o rozwaZenie przyznania
liczby punkt6w stomatologicznych w stosunku do planu i wykonania za I p6hocze br., co
pozwoliloby utrzymai dostgpnoS6 Swiadczeri codziennie w godzinach do i popoludniowych
(po dw6ch lekarzy). Stwierdzil tak2e,2e inne podmioty lecznicze nie zatrudniaj4c personelu

pomocniczego

-

asystentek stomatologicznych, rejestratorek, mog4 zaakceptowai

zaproponowan4 liczbg punkt6w. Podni6sl takle, 2e publiczne zakiady opieki zdrowotnej s4
finansowane dodatkowo przez orguty zalo2ycielskie, kt6re finansuj4 zakupy nowego sprzgtu.

Kolejnym zarzutem w stosunku do oceny of'erty byl podeszly wiek lekarzy udzielajqcych
Swiadczen w

imvch nlac6wkach.

Przed rozpatrzeniem odwolania Dyrektor POW NFZ

w Rzeszowie pismem z dnia

20.05.2014r, znak: WO.0212.16.2014.DA, poinformowal Odwoluj4cego o przysluguj4cym
mu zgodnie z art. 10 $ 1 kpa, prawie do czynnego udzialu w kzr:Zdym stadium postgpowania,

a przed wydaniem decyzji przez Dyrcktora POW NFZ w Rzeszowie w przedmiotowej
sprawie

o

mo2liwoSci wypowiedzenia sig co do zebranych dowod6w

i material6w oraz

zgloszonych 2qdafi. R6wnoczeSnie powyZszym pismem poinformowal wszystkie strony
postgpowania o mo2liwofui skorzystania z uprawnieri, o kt6rych mowa

Z

w art. 10 $

I

kpa.

powy2szych wzglgd6w na podstawie art. 36 $ 2 kpa, przedlu2ono termin do wydania

decyzji przezDyrektora POW NFZ do dnia 30 czewtca 2014t.
Odwoluj4cy nie skorzystal z prawa wgl4du do

akt i

nie wni6sl w sprawie 2adnych

wyjadnief.
Rozpatruj4c wniesione odwolanie Dyrektor Podkarpackiego Oddzialu Wojew6dzkiego

NFZ zwu2yl, co nastgpuje:

g

Organ przeanalizowal prawidlowoSi prowadzonego pnez Komisj

Konkursowq

postgpowania nie dopatruj4c sig Zadnych uchybieri. Nale2y zaznaczy6, 2e Dyrektor Oddzialu

rozpoznaj4cy odwolanie nie prowadzi ponownie postgpowania

o

w

sprawie zawarcia um6w

udzielanie 6wiadczef opieki zdrowotn€1, lecz rozpoznaje sprawg

konkretnego podmiotu

i

konkretnych czynnoSci.

w

odniesieniu do

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 w rozumieniu art. l52ust.

l

orazart. 134 ust.

l

ustawy.

Rozpatruj4c przedmiotowe odwolanie od rozstrrygnigcia postgpowania konkursowego

Dyrektor POW NFZ poddal szczegolowej analizie material dowodowy sprawy, co
w konsekwencji umo2liwilo dokonanie pelnej kontroli prawidlowo6ci przeprowadzenia
zaskar2onego postepowania konkursowego.

Na material dowodowy skladaj4 sig:

l.

wszystkie oferty zlozone w przedmiotowym postgpowaniu konkursowym,

2.

dokumenty wytworzone przez Komisjg Konkursow4 w przedmiotowym postgpowaniu
konkursowym,

3.

dokumenty, pisma, oSwiadczenia skladane przez oferent6w w odpowiedzi na wezwania
do uzupelnienia brak6w formalnych,

4.

wyjadnienia skladane przez oferent6w
Konkursowej),

(w

odpowiedzi

na wezwania Komisji

5.

zloione protesty.
Komisja Konkursowa zgodnie z obowi4zuj4cymi przepisami dokonala oceny oferty

bior4c pod uwagg kryteria niecenowe: jakoSi, dostgpnoSi ci4glo56, oraz kryterium ceny.
Ostateczn4 iloSi punkt6w stanowila suma punkt6w uzyskanych za poszczeg6lne kyteria.

Ilo5i uzyskanych punkt6w wptywala z kolei na kolejno3i rankingow4 wszystkich ofert.
Oferta Odwoluj4cego zostala przez Komisjg Konkursow4 oceniona w nastgpuj4cy spos6b:

a) Kryterium Jako5ci -

23,571 punkt6w

Na tak4 iloSi punkt6w wplyn4l brak lekarza dentysty specjalisty w dziedzinie stomatologii
zachowawczej

z

endodoncj4 lub lekarza specjalisty

w

dziedzinie stomatologii dziecigce.l.

brak certyfikat6w Centrum Monitorowania JakoSci, Certyfikat6w ISO

w

zakresie uslug

medycznych.

Nale2y zaznaczyi, 2e wiek lekarzy nie ma wplywu na oceng jakoSci udzielania dwiadczen.
Przeciwne stanowisko byloby niezgodne z obowi4zuj4cym porz4dkiem prawnym.

b) Kryterium DostgpnoSci -3,333 punkt6w
Na tak4 iloSi punkt6w mial wplyw brak podjazd6w dla os6b
niezapewnienie dostgpnoSci Swiadczeri

w

godzinach popoludniowych

w

w sobotg, niezapewnienie

niepelnosprawnych,

dostgpnoSci Swiadczef

wymiarze powyzej jednego dnia na kaZde 0,5 etatu

przeliczeniowego.

c) Kryterium Ci4gloSci - 5 punktriw, co wiqze sig z

ustaleniem, 2e oferent jest

podmiotem, kt6ry ze wzglgdu na wczedniej zawart4 umowg z NFZ zapewnia ciqgloS6
udzielanych Swiadczen.

d) Kryterium
tr-4czna

Ceny

-

10

punkt6w

ilolt, punkt6w jak1 otrzymala oferta zlo2ona przez Odwolujqcego to

41,904

punktriw, co dalo | 2 miejsce w rankingu wszystkich ofert.
Ponizsza tabela zawiera punktacje innych uczestnik6w postgpowania.

Punkty
Punkly

Punkty

Punkty

za

za

za cene

ciaqlosc

iako56

Pozycia
rankinqu

Numer oterty
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dosteonoS6
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nt€cenowe

lacznie el.
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Komisja Konkursowa dokonala oceny ofert wedlug jednolitych kryteri6w, zgodnie

z

nr

Zal4cznikiem

I

do Zarzqdzenia Nr 3/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Flmduszu

Zdrowia z dnia 23 stycznia 2014r. (ze zm).

W zwi4zku z poryzszym nie znalazly potwierdzenia zarzuty Odwoluj qcego zawafte
w odwolaniu. Nale2y zaznaczyi, 2e nie mog4 r6wnieZ znale26 uznania zarzuty Odwoluj4cego
dotycz4ce roznego sposobu finansowa:ria podmiot6w udzielaj4cych Swiadczen opieki
zdrowotnej finansowanych ze Srodk6w publicznych, dotyczqce dotychczasowej wartodci
finansowania Swiadczeri stomatologicznych na podstawie uprzednio obowi4zuj4cej umowy

z NFZ, oraz
i

dotyczqce wewngtrznej organizacji pracy prz]'jgtej

u

Oferenta

zwi4zanych z tym oczekiwari na przyszlo56, ze wzglEdu na to, i2 tego typu okolicznoSci nie

mogq

i nie maj4 2adnego wpt)'nu na oceng oferty przez Komisje Konkursow4. Kryteria oceny

w

ofert s4 zawarte

powolanych wcze5niej regulacjach

i

sq jednakowe dla wszystkich

oferent6w.

Odwoluj4cy w dniu 9 maja 2014r. podpisal protok6l koricowy negocjacji zawieraj4cy
ostateczne stanowiska stron ustalone w procesie negocjacji. Propozycje Komisji Konkursowe.i

s4 zbieLne

z

propozycjami Odwolujqcego

Swiadczenia og6lnostomatologiczne

w iloSci:

126000

-

i w cenie: 129780,00

w

iloSci

i

wartoSci przedmiotu negocjacji:

poradnia og6lnostomatologiczna

i

pokrywaj4 sig

ZLP. Wobec tego za nieuzasadnione naleZy uznad

kwestionowanie przez Odwoluj4cego wynegocjowanej warto6ci kontraktu,

w s]'tuacji

gdy

propozycje Odwotuj4cego i propozycje Komisji Konkursowej byly zbielne, a strony zgodnie
podpisaly protok6l.

W

Swietle powyzszych okoliczno6ci naleZy stwierdzi(.,

ze

rozstrzygnigcie

postgpowania dokonane przez Komisjg Konkursowq zostalo podjgte bez naruszenia zasad

postgpowania. W zwi4zku z tym nie doszlo do naruszenia interesu prawnego Odwoluj4cego

w

rozumieniu art. 152 ust.

postgpowania

z

1 oraz art. 134 ust. 1

ustawy poprzez przeprowadzenie

pominigciem zasad r6wnego traktowania wszystkich oferent6w oraz

z pominigciem zasad uczciwej konkurencji. Odwoluj4cy sig przystgpuj4c do postgpowania
zapoznaN

sig z warunkami wymaganymi od Swiadczeniodawc6w oraz kryterium oceny ofert,

kt6re byly jednakowe dla wszystkich podmiot6w bior4cych udzial w postgpowaniu zgodnie

ze zlozonp przez odwoluj4cego siQ o6wiadczeniem oferenta stanowi4cego Zal4cznik Nr 2

do Zan4dzenta Nr

57/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdtowra

z

dnia

2 pulLdziemka 2013 r. w sprawie warunk6w postgpowania dotyczqcych zawierania um6w
o udzielenie Swiadczeri opieki zdrowotnej (ze zm.).

Maj4c na

uwadze caloSi 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

zdrowotnej finansowanych ze Srodk6w publicznych (Dz. tJ. z 2008r.,

Nr

164, poz. 1027

z p6in. zm.) od niniejszej decyzji przysluguje wniosek o ponowne rozpatrzenie

sprawy.

Wniosek sklada sig do Dyrektora Podkarpackiego Oddziatu Wojew6dzkiego Narodowego
Funduszu ZArowra ul. Zamkowa 8, 35-032 Rzesz6w

w terminie 7 dni, od dnia dorgczenia

niniejszej decyzji.
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Otrzyrnuj 4:
1. 09R/050087

Anna Gluszko, Monte Cassino 11,37-700 Przemy6l;

2.09N050245 Anna Liszewska, Sportowa 4/6, 37-700 Ptzemyll;
3. 09R/050323 Anna Popiel-Wachowska, Bielskiego 64/1, 37 -700 Przemy5l;

4. 09FJ 030027 Barbara WoS, Focha

3 1/

1

3,

37 -7

00 Pnemy 3l ;

5. 09R/030813 Bartlomiej Horak, Slowackiego 30, 37-700 Przemyfl;

6.09N050273 Beata Jak6bska, Wyb. Ojca Sw. Jana Pawla II 70,37-700 przemy6l;
7. 09R/050304 Beata Rossowska. Sw. Jana 32,37-700 PrzemySl;
8. 09R/050410 Blaszczyszyn Alicja, Grunwaldzka 58,37 -700

Przemyil;

9. 09R/050688 DaruZ Anet4 Mokra 5, 37-700 Przemyil1'

10. 09R/050736 Gabinet Stomatologiczny Urszula Glubisz, Grunwaldzka 2B/3,
PrzemySl;

37 -700

I

1

. 09R/0301 86 Grtlyna Komecka-Mucha wsp6lnik sp6lki cywilnej: Niepubliczny Zaklad
Opieki Zdrowotnej KOR-MED s.c. Gra2yna Kornecka-Mucha, Marek Mucha.
Andrzej Komecki, Maria Komecka, Okrzei 2,

3'7

-700 PrzemySl;

12. 09R/030186 Marek Mucha wsp6lnik sp6iki cywilnej: Niepubliczny Zaklad Opieki

Zdrowotnej KOR-MED s.c. Gra2yna Komecka-Mucha, Marek Mucha,
Andrzej Komecki, Maria Kornecka, Okrzei 2,37 -700 PrzemySl;

13.09R/030186 Andrzej Kornecki wsp6lnik sp6lki cywilnej: Niepubliczny Zakiad Opieki

Zdrowotnej KOR-MED s.c. GraZyna Kornecka-Mucha. Marek Mucha,
Andrzej Komecki, Maria Komecka, Okrzei 2,37-700 Przemy6l;

14.09R/030186 Maria Komecka wsp6lnik sp6lki cywilnej: Niepubliczny Zaklad Opieki

Zdrowotnej KOR-MED s.c. Gra2yna Komecka-Mucha, Marek Mucha,
Andrzej Komecki, Maria Kornecka, Okrzei 2, 37-700 PrzemySl;
15.
1

092050l75 Lidia Skowronek, Grunwaldzka 14,37-700

PrzemySl;

6. 09R/030971 Lapihski Roberl, Mickiewicza 53112,37-700 Przemyil;

17. 09R/050260 Majewska Malgorzata, Bohater6w Getta 1, 37-700 PrzemySl;
18. 09R/0501

t9.

3l Maria Bumatowicz-Koszykowska,

Ratuszowa 2. 37-700 Przemydl;

09R/010096 Obw6d Lecznictwa Kolejowego

w

PrzemySlu Samodzielny Publiczny

Zaklad Opieki Zdrowotnej, Sportowa 6, 37-700 Przemy6t;

20.

09R/050140 Prywatny Gabinet Stomatologiczny Marta Doraczyfiska-Machaj,
Poniatowskiego

11 117, 37 -700

Przemy6l;

21. 09R/030610 Malgorzata Kgnska wsp6lnik sp6lki cywilnej: Niepubliczny Zakiad Opieki

Zdrowotnej "CITODENT" lek. dent. Malgorzata Kqnska
Krasiriskiego 26,

22. 09R/030610

tr

37 -7

i

Lukasz Kgnska,

00 Przemy6l;

ukasz Kgnska wsp6lnik sp6lki cywilnej: Niepubliczny Zaklad Opieki

Zdrowotnej 'CITODENT' lek. dent. Malgorzata Kgnska

i

Krasiriskiego

Lukasz Kgnska,
26,

37-700 PrzemySl;

23.09N030294 Roman Tymec wsp6lnik sp6lki cywilnej: Sp6lka cywilna Roman Tymec,
Jurij Morozow, Basztowa 13,37-700 PrzemySl;

24. 09R1030294 Jurij Morozow wsp6lnik sp6lki cywilnei: Sp61ka cywilna Roman Tymec;
.lurij Morozow, Basztowa 13,37-700 PrzemySl;
25. 09R/031 I 93 Stomatologia Rodzinna lek. dent. Aleksandra Pawlak, Stanislawa Moniuszki
2125,37-700 PrzemySl;
26. 09R/050409 Strzalkowski Eugeniusz, Grunwaldzka 58 ,37 -700 Przemy3l;

27.09PJ010175 SZPITAL MIEJSKI W PRZEMYSLU, Slowackiego 85, 37-700 Przemy6l;
28.

Na.

