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Dzialaiqc na podstawie art. 152 w zwi4zku z art. 154 ust. I - 3 ustawy z dnia 27

sierpnia 2004 r. o Swiadczeniach opieki zdrowotnej linansowanych ze Srodk6w publicznych

(j. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z p62n. zm.) zwane.j dale.j ,.ustawq'' ora7. arl.. 104 i art.

107 Q I uslawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.i. Dz.

U. z 2013 r. , poz. 267 ze zm;), zwanym dalej ..kpa". po rozpatrzeniu odwolania of'erenta

l-ukasza WoZnicy prowadz4cego gabinet fizjoterapii FIZJO-MED Woinica Lukasz,

37-400 Zarzecze, ul. Mickiewicza 46, dotycz4cego rozstrzygnigcia postgpowania, w sprawie

zawarcia um6w o udzielanie Swiadczeri opieki zdrowotnej na lata 2014-2011. nr 09-1,1-

000375/REH/0511/05.2300.022.02101, w trybic konkursu ofert. w rodzaju: Rchabilitacja

Lecznicza, w zakresie: Rehabilitacja Og6lnoustrojowa w OSrodku I Oddziale Dziennym. dla

powiatu: mieleckiego, ni2ariskiego, stalowowolskiego, tamobrzeskiego i miasta Tarnobrzega.

Dyrektor Podkarpackiego Oddzialu Wojewr5dzkiego Narodowego Funduszu

Zdrowia w Rzeszowie oddala odwolanie w caloSci.

UZASADNIENIE

Pan l-ukasz Wo2nica prowadz4cy gabinet fizjoterapii FIZJO-MED Wo2nica Lukasz

37 -400 Zarzccze, ul. Mickiewicza 46, zlo2yl oferlg w ogloszonym w dniu 13 marca20l4r.

przez Dyrektora Podkarpackiego Oddzialu Woiew6dzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

postgpowania. nr 09-l4-000375/REH/05/|/05.2300.022.02/01, w trybie konkursu ofert.

Po(lllfpa.ki ()ddzi.,l Woic\fi!lzki, ul l.rmk,n!l 8, 35 i)ll Rzcs/,j\\'
1Li.: l;86(l ll (rl. i.r] l; S..0 1l 13. c nrrri: seL'.l.rrial(i Dlr r/.\rolrfl\ $ $.nl/.{r^ ll

Ofertg zakwalifikowano do czgsci niejawnej.

w trakcie prowadzonych z odwoluiEcym negocjacji ustalono zbie2ne stanowisko

u' przedmiocie ilosci iwiadczeri i wartosci kontraktu. znalazlo to potwierclzenie

w podpisanym protokole koficowym z negocjacj i z dnia | 4.05.2014r. Jednak zgodnie z tresci4

cytowancgo protokolu. zbieZnoSi stanowisk w protokolc koricowym nie oznacza dokonania

wyhoru oferenta i prz5 rzcczcnia zara arc ia umowy.

w dniu l5 maja 2014r. Komisja Konkursowa oglosila rozstrzygnigcie konl<ursu

of'ert. zgodnie z kt6rym oferta odwolui4cego nie zostala wybrana cio zawarcia umowy.

w dniu 2l mala 2014r. wplynglo do Dyrektora pow NFZ w Rzeszowie odwolanie.

zlo2one przez Odwolujqcego w ramach przedmiotowego postgpowania.

Odwolanie zostalo zloZone w terminie.

W zloZonym piSmie Odwoluj 4cy zwraca sig z proSb4 o ponowne rozpatrzcnic oierty

i zawarcie umowy. Swoi4 prosbg uzasadnil brakiom plac6wek udziela.i4cych takioh

iwiadczeri w rejonie Niska oraz znacznymi inwestycjami. kt6rych dokonal w celu stworzcnia

oSrodka dziennego.

Przed rozpatrzeniem odwolania Dyrektor pow NFZ u' Rzcszowie pismem z dnia

23.05.2014r., znak: wo.0212.34.2014.DA, poinfbrmowal odwolu.i4cego o przyslugui4cy'r

mu zgodnie z art. l0 $ I kpa. prawie do czynnego udzialu w kazdym stadium postgpowania,

a przed wydaniem decyzji przez Dyrektora Pow NFZ w Rzcszowie n'' przedmiotowe.l

sprawie o mo2liwodci wypowiedzenia sig oo do zebranych dowod6w i material6w oraz

zgloszonych 24dari. R6wnoczesnie Dyrektor pow NFZ w Rzeszowie powyZszym pismom

poinformowal wszystkie strony postgpowania o mo2liwosci skorzystania z uprawniefi.

o ktcirych mowa w art. l0 $ 1kpa. Z powy2szych wzglgd6w na podstawie ar1. 36 N 2 kpa.

przcdluZono termin do wydania decyzji przez Dyrektora pow NFZ do dnia 30 czerwca

2014r.

odwolui4cy skorzystal z prawa wgl4du do akt. lccz nie wni<isl w sprawie 2adnych

wyjaSnieri.

Rozpalru.i4c wniesione odwolanie Dyrektor podkarpackiego otldzialu wojew<iclzkiego

NFZ zwaZyl, co nastgpuje:

organ przeanalizowal prawidiowosi prowad zonego pr7.e7. Komisjg Konkursrw4

postgpowania, nie dopatruj4c sig zadnych uchybieri. Nalezy zaznaczyi, ze Dyrektor oddzialu
rozpozna.ilcy odwolanie nie prowadzi ponownie postgpowania w sprawie zawarcia um(rw

o udzielania Swiadczeri opieki zdrowotnc.i. lecz roz.poznaje sprawg w odniesieniu do

konkretnego podmiotu i konketnych czynnosci. Nie powiela zatem czvnnosci



w rodzaju: Rehabilitacja Lecznicza, w zakesie: Rehabilitacja Og6lnoustrojowa w Odrodku /
Oddziale Dziennym, dla powiatu: mieleckiego, niZanskiego, stalowowolskiego,

tarnobrzeskiego i miasta Tamobrzega.

Oferenci przystgpujqcy do konkursu, opr6cz wymagai wynikaj4cych z przepis6w

prawa powszechnie obowi4zuj4cego, winni byli spelniad w szczeg6lnodci wymagania

okreSlone przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia okreSlone w Zarz4dzeniu

Nr 57I2013/DSOZ z dnia 2 pu2dziemika 2013r. w sprawie warunk6w postgpowania

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

w Zaru4dzeniu Nr 80/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 grudnia

2013r. w sprawie okredlenia warunk6w zawierania i realizacj i um6w o udzielanie Swiadczeri

opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza. Ogloszenie o postgpowaniu zawieralo

obligatoryjne elementy okeSlone w Rozporz4dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia

2004 r. w sprawie sposobu oglaszania o postgpowaniu w sprawie zawarcia umowy

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

udzialu w rokowaniach, skladania ofert, powolywania i odwolywania komisji konkursowej

oraz jej zadaf. (Dz.U. z 2004r. Nr 273, poz. 2719). Opublikowano tak2e materialy w trybie

konkursu ofert i zarz4dzenia, na podstawie kt6rych przeprowadzono przedmiotowe

postepowanie.

Odwotujqcy zlo2yl w ofercie oSwiadczenie, 2e zapoznal sig z warunkami

postgpowania oraz warunkami zawierania um6w i nie zglasza do nich zastrzehefi oraz

przyjmuje do stosowania.

Og6lem na postgpowanie wplynglo l0 ofert.

W dniu 17.04.2014r. czlonkowie Komisji Konkursowej przeprowadzili kontrolg

u Oferenta. W protokole z przeprowadzonej kontroli stwierdzono, Ze oferlajest zgodna ze

stanem faktycznym.

W dniu 22.04.2014r. Komisja Konkursowa wezwala Odwoluj4cego do zlo2enia

wyjaSnieri w przedmiocie kolizji sprzgtu wykazanego w przedloZonej ofercie do dnia

25.04.2014r. Przedmiolowa kolizja polegala na wykazywaniu w zloZonych ofertach

dotycz4cych r62nych zakres6w, tych samych pozycj i wyposazenia w tych samych lub

czgSciowo pokywaj4cych sig godzinach pracy odpowiednich kom6rek. Odwoluj4cy zlo2yl

przedmiotowe wyjaSniania w wymaganym terminie.

Po rozpoznaniu ofert w czgSci jawnej Komisja Konkursowa \znala, ze oferta

Odwoluj4cego spelnia warunki formalne i nie podlega odrzuceniu.

zarezer-wowanych przez ustawg dla komisji powolanej przez Dyrektora Oddzialu. Dyrektor

Oddzialu bada czy rozstrzygnigcie postgpowania dokonane przez komisjg zostalo podjgte

z naruszeniem zasad postgpow arria i czy wskutek tego doszlo do naruszenia interesu

prawnego Odwoiuj4cego w rozumieniu art. 152 ust' 7 oraz arI. 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

zaskarZonego postepowania konkursowego.

Na material dowodowy skladaj4 sig:

wszystkie oferty Ao2one w przedmiotowym postqpowaniu konkursowym,

dokumenty wytworzone przez Komisjg Konkwsow4 w przedmiotowym postgpowaniu

konkursowym,

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

wezwania do uzupelnienia brak6w formalnych,

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

konkursowej).

Komisja Konkursowa zgodnie z obowi4zuj4cymi przepisami dokonala oceny ol'erty,

bior4c pod uwagg kryteria niecenowe: jako56, ci4glo56, oraz krlterium ceny. Ostateczn4 ilo66

punkt6w stanowila suma punkt6w uzyskanych za poszczeg6lne kryteria. Ilosi uzyskanych

punkt6w wpiyw ala zkolei na kolejnoS6 rankingow4 wszystkich ol'ert.

Oferta Odwoluj4cego zostala przez Komisjg Konkursow4 oceniona w nastQpuj4cy spos6b:

a) Kryterium Jako5ci - 23'375 punkttiw

Na takq ilo56 punkt6w wplyn4l brak personelu posiadaj?cego specjalizacjg w dziedzinie

fizjoterapii, psychologa klinicznego lub magistra psychologii oraz terapeuty zajgciowego -
w wymiarze czasu pracy odpowiadaj4cym przynajmniej r6wnowaZnikowi 0,5 etatu

przeliczenioweg o, brak urz4dzenia wytwarzaj4cego impulsowe pole elektromagnetyczne

wysokiej czgstotliwodci, wanny do masa2u wirowego kodczyn g6rnych i dolnych, zestawu

do kriostymulacji parami azotu w lokalizacji oraz brak certyfikat6w Centrum Monitorowania

JakoSci, Certyfikat6w ISO w zakresie uslug medycznych,

b) Kryterium CiqgloSci - 0 punkt6w, co wi4:Ze sig z ustaleniem, ze oferent nie jest

podmiotem, kt6ry ze wzglgdu na wcze3niej zawartQ umowg z NFZ zapewnia ci4glo56

udzielanych Swiadczen.

c) Kryterium Ceny - 19'910 Punkt6w

l.

2.



tr-4czna iloS6 punkt6w jak4 otrzymala oferta zlo2ona przez Odwoluj4ccgo to 43,285

punkt6w, co dalo przedostatnie, 8 miejsce w rankingu koricowym wszystkich of'erl.

Komisja Konkursowa dokonala oceny of'ert wcdlug .lednolitych kryteri(rw. zgodnic

z Zalqcznikiem nr 1 do Zan4dzenia Nr 3/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu

Zdrowia z dnia23 stycznia 2014r. (ze zm).

Komis.ja Konkursowa na podstawie art. 142 ust. 5 ustawy dokonala wyboru ofert cclcm

zawarcia umowy w kolejnoSci zgodnel z uzyskanq pozyc.i4 w rankingu koricowym. aZ do

wyczerpania Srodk6w finansowych, kt6re zamawiaj4cy przeznaczyl na Swiadczenia bgd4ce

przedmiotem postgpowania, tj. ofert, kt6re w rankingu kofcowym uzyskaly najwigksz4 liczbq

punkt6w.

Ponll.sz,a tabela zawiera punktacj e innych uczestnik6w postgpowania w rankingu koricowym.

Komisia Konkursowa na kaZdym etapie postgpowania podejmuje dzialania zmierzajqce do

wyboru of'erty i zawarcia umow w takiej liczbie. kt6ra zapewni Swiadczeniobiorcom dostgp

do Swiadczef danego rodzaju. Dzialania komisji nie maj4 prowadzii do zawarcia um6w ze

wszystkimi oferentami bior4cymi udzial w postgpowaniu.

lJczestnictwo w postepowaniu konkursowym. kttire jest procedur4 o charakterze

konkurency.jno- eliminacyjnym, nie daje gwaranc.ii wyboru oferty i w nastgpstwie zawatcia

Pozycja

.anklnqu
Punkty
2a aene

Punkty

ciqsloS6

Punktv

iakoif

Punkty
fqcznie za

el.

Punkty
lqcrnie el, Deayrja o

oterty

1

09-14-
000375/REH/05/1 tO5.2300.022.02t 01 I 1 I 0405 10 5 48 63 Tak
09-14-
000375/REH/05/1 1O5.2300.022.O2t01 /9/0405 20 0 39.25 39,25 59.25 Tak
09-14-
000375/R EH/05/1 t05.2300.022.02t 0 1 | 6 I 0405 19.91 0 33.63 33.625 s3,s35 Tak
09-14-
000375/REH/05/1 tos.2300.022.O2t01 17 10405 10 0 43 43 53 Tak

5
09-14-
000375/REH/05/1 t 05.2300.022.02t01 1510405 10 5 37 ,46 42.458 52.458 Tak

6
09-14-
000375/REH/05/1 I 05.2300.022.02t01 I 310405 20 5 27,13 32.125 52.125 Nie

7
09-14-
000375/REH/05/1 I 05.2300.022.02101 I 41 0405 20 0 23,38 23.375 43.375 Nie

8

09-14-
000375/REH/05/1 I 05.2300.022.02t01 t8t0405-
Oferta Odwoluiaceqo 19.91 0 23.38 1?. ?.1q 43,285 Nie

9
09-14-
000375/R EH/05/1 r05.2300.022.02t01 /1 0/0405 20 0 18.25 18.25 38.2 5 Nie



umowy. Ranking koncowy bgd4cy wynikiem oceny ofert oddaje ich wartoSi i umo2liwia

wyb6r ofert najlepszych spoSr6d zlo2onych i ocenionych wedlug jednolitych krlteri6w.

Fundusz dysponuje Srodkami finansowymi w taki spos6b, aby w swych dziaLmiach osi4gn4i

jak najlepsze rezultaty w zakresie zabezpieczenia Swiadczeniobiorcom Swiadczeri opieki

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

przypadku, jest mo2liwe zawarcie umowy ze wszystkimi uczestnikami konkursu, na

warunkach przez nich zaoferowanych. Zadaniem Komisji Konkursowej jest dokonanie

wyboru oferent6w opartego na rzetelnej analizie por6wnawczej ofert.

Nale2y zaznaczyt,2e nie mog4 inie maj4 Zadnego wply*u na oceng oferty

zamierzenia Oferenta i jego plany na dalsze prowadzenie dzialalnoSci. Oferent poinformowal

w odwolaniu, 2e zamierzal wsp6lpracowad z psychologiem i terapeut4. Jednak obowi4zujqce

regulacje jasno wskazuj4, 2e zamierzenia oferenta nie s4 brane pod uwagg i nie podlegaj4

ocenie. W ankietach ol'ertowych zawafie s4 informacje aktualne w dniu skladania oferty.

Pozwala to obiektywnie ocenid wszystkich oferent6w.

W Swietle powyZszych okolicznoSci naleZy stwierdzit,, Le rozstrzygni?cie

postgpowania konkursowego dokonane przez Komisjg Konkursow4 zostalo podjgte bez

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

Odwoluj4cego sig w rozumieniu art. 152 ust. I oraz art. 134 ust. I ustawy poprzez

przeprowadzenie postgpowania z pominigciem zasad r6wnego traktowania wszystkich

oferent6w oraz z pominigciem zasad uczciwej konkurenc.ji. Odwolujqcy sig przystgpujqc do

postgpowania zapoznal sig z warunkami wymaganymi od Swiadczeniodawc6w oraz kryterium

oceny ofert, kt6re byty jednakowe dla wszystkich podmiot6w bior4cych udzial

w postgpowaniu zgodnie ze zlolonym przez Odwoluj4cego odwiadczeniem oferenta

stanowi4cego Zal4cznrk Nr 2 do Zarz4dzenia Nr 57/2013/DSOZ Prezesa Narodowego

Funduszu Zdrowia z dnia 2 pa2dziemika 2013 r. w sprawie warunk6w postgpowania

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

Maj4c na uwadze caloSi opisanych okolicznoSci, odwolanie nie zasluguje na

uwzglgdnienie.

Wobec powyZszego orzeczonojak w sentencji.

Pouczenie

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

zdrowotnej finansowanych ze Srodk6w publicznych (Dz. U. z 2008r. nr 164 poz. 1027 z pb2n.



zm.) od niniejszej decyzj i 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 decyzii.
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Decyzjg otrzymujq:

f. 09R/010020 Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej, Kwiatkowskiego 2, 37-450

Stalowa Wola;

2. 09R/1301 f 3 FIZJO-MED Womica Lukasz, Mickiewicza 46, 37-400 Zarzecze 461

3. 09R/031 157 Janusz Galica wsp6lnik spolki cywilnej Centrum Fizjoterapii 'GAMI" Janusz Galica,

Kazimierz Milo6 - spolka cywilna, WolnoSci 164, 39-300 Mielec;

4. 09RJ03 I 157 Kazimierz Milo6 wsp6lnik sp6lki cywilnej Centrum Fizjoterapii "GAMI" Janusz

Galica" Kazimierz Milod - spolka cywilna, Wolno5ci 164, 39-300 M ielec;

5. 09R/030271 Atlas spolka z ograniczon4 odpowiedzialno5ci4, Tariskiego 2, 39-300 Mielec;

6. 09R"/030787 Ewa Pelc, Cicha 12, 37-470 ZAKLIKOWT

7. 09R/030106 Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Poradnia Leczenia Osteoporozy

i Chor6b Narz4du Ruchu Zbigniew Gola, Wojska Polskiego 5,37-450 Stalowa Wola;

8.4/a.

podpis


