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DECyzJA N, bb nov

DzialajEc na podstawie art. 152 w zwi4zku z art.l54 ust. I - 3 ustawy z. dnia 27

sierpnia 2004 r. o Swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze Srodktiw publicznych

(tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 164. poz. 1027 z p61.n. zm.) zwanel dalej ..ustaw4" oraz art. 104

i art. I 07 S I ustawy z dnia 14 czerwca I 960 r. kodeks postgpowania administracyjnego (tj.

Dz. U. z 2013 r. , poz. 267 ze zm.) zwanym dalej ,,Kpa", po rozpatrzeniu odwolania

wniesionego przez'. Krzysztol Musialik, Wojciech Musialik, Danuta Olech-Szymariska sp6lka

cywilna, ul. Popieluszki 2,37-450 Stalowa Wola. zwanych dalej ..Odwolu.j4cym" lub

,.Oferentem", dotycz4cego rozstrzygnigcia postqpowania nr 09-14-

000191/STM/0711107.0000.218.02/01, przeprowadzonego w trybie konkursu ofert

o udzielanie iwiadczen opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie stomatologiczne. w zakresre:

Swiadczenia o96lnostomatologiczne, na terenie Stalowej Woli i Bojanowa

Dyrektor Podkarpackiego Oddzialu Wojew6dzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w Rzeszowie oddala odwolanie.

Ir(,dkafpr!li oddzial \\'ojewixlzki, ul. Zamkoir.r s, ls 0.11 I.tzesz(;w

tcl.r l71160 ll 01, I:xr I; 860.12 :il. . mail: s.kr.t.rial(,,,r17 rrcszos'.tlh $ \.ntz.go\.fl



UZASADNIENIE

W dniu I I marca 2014 r. zostalo ogloszone przez Dyrektora Podkarpackiego Oddzialu

Wojew6dzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie postgpowanie konkursowe

nr 09-14-000191 /STMl07/l/07.0000.218.02101, w przedmiocie zawarcia umowy o udzielanie

Swiadczef opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie stomatologiczne w zakesie: Swiadczenia

og6lnostomatologiczne, obszar: Stalowa Wola, Bojan6w.

Oferenci przystgpuj4cy do konkursu, opr6cz wymagari wynikaj 4cych z przepis6w

prawa powszechnie obowi4zujEcego, winni byli spelniai w szczeg6lnoSci wymagania

okreSlone przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia okredlone w Zarz4dzeniu

Nr 57/2013/DSOZ z dnia 2 pa2dziernika 2013r. w sprawie warunk6w postgpowania

dotycz4cych zawierania um6w o udzielanie Swiadczefr opieki zdrowotnej (ze zrrr.) oruz

w Zarz4dzeniu Nr 77I2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 grudnia

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

opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne. Ogloszenie o postgpowaniu zawieralo

obligatoryjne elementy okreSlone w Rozporz4dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia

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

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

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

oraz jej zadah (Dz.U. z 2004r. Nr 273, poz. 2719). Opublikowano taliZe materialy

i zarz4dzenia, na podstawie kt6rych przeprowadzono przedmiotowe postgpowanie.

W dniu 25 marca 2014 r. wsp6lnicy sp6lki cywilnej: Krzysztof Musialik,

Wojciech Musialik, Danuta Olech-Szymariska sp6lka cywilna, ul. Popieluszki 2, 37 -450

Stalowa Wola, zlo2yli oferlg w przedmiotowym postgpowaniu.

Og6lem na postgpowanie wplynglo 26 ot'ert.

Po przeanalizowaniu of'erty Odwoluj4cego Komisja Konkursowa powolana w celu

przeprowadzenia postgpowari konkursowych na rok 20'14 i lata nastgpne, w dniu 3 kwietnia

2014 r. wezwala Odwoluj4cego do uzupeinienia brak6w formalnych oferty w terminie do

l0 kwietnia 2014r. pod rygorem odrzucenia oferty. Odwoluj4cy mial pnedlozy(,: kopig polisy

ubezpieczeniowej lub umowg przedwstgpnq wraz z oiwiadczeniem o przedlu2eniu policy OC

na oaly okres trwania umowy, kopiE lub wyci4g z umowy sp6lki cywilnej zawierajqcej

postanowienia o zasadach reprezentacj i sp6lki, kopig umo\ty z podwykonawcami

dotycz4cej Swiadczeir protetycznych, kopig decyzji Pafstwowego Inspektora Sanitarnego

dotyczqcej spelnienia warunk6w wymaganych przy udzielaniu Swiadczeri zdrowotnych oraz

zezwolenie Paistwowego Wojew6dzkiego lnspektora Sanitarnego na uruchomienie pracowni



RTG, oSwiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalno6ci gospodarczej lub centralnej ewidencji

i informacji o dzialalnoSci gospodarczej, oSwiadczenie o wpisie do rejestru podmiottiw

dzialalnoSci leczniczej ze wskazaniem adres6w miejsc udzielania Swiadczei wskazanych

w ofercie.

W toku postgpowania, w dniu 3 kwietnia 2014r., Komisja Konkursowa wezwala

Odwoluj4cego do zlozenia dodatkowych wyjaSnief dotycz4cych: harmonogramu pracy

stomatolog6w, zapewnienia radiowizjografu, skalera i endometru w miejscu udzielania

Swiadczen na dzieh skladania oferty, zapewnienia pracy lekarza dentysty specjalisty

w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncj4 lub lekarza specjalisty w dziedzinie

stomatologii dziecigcej w udziale co najmniej 50% do 74% czasu pracy wszystkich lekarzy'

Odwoluj4cy uzupelnil ofertg zgodnie z wezwaniami wystosowanymi przez Komisjq

w dniu 10 kwietnia 2014r.

Komisja Konkursowa w dniu 16 kwietnia 2014r. dzialai4c na podstawie oSwiadczenia

Oferenta wprowadzila zmiany w wykazie os6b personelu i harmonogramie czasu pracy oraz

dokonala zmiany w ankietach

Dokonawszy analizy calej oferty, w tym przedlo2onych dokument6w. w dniu

l7 kwietnia 2014r. Komisja Konkursowa odrzucila oferlg Odwoluj4cego na podstawie art.

146 ust. 1 pkt 3 ustawy, w czgsci dotycz4cej udzielania iwiadczeri w dw6ch miejscach:

l. poradnia stomatologiczna wykazana w ofercie pod adresem Stalowa Wola, ul. Hutnicza 7,

kod resortowv kom6rki 003.

2. poradnia stomatologiczna wykazana w ofercie

ul. Popieluszki 2, - kod resortowy kom6rki 009,

W dniu 25 kwietnia 2014 r. wplyn4l protest Odwoluj4cego dotycz4cy odrzucenla

w czgdci wymienionej na wstgpie ofe(y. Zgodnie z treSciq w protestu odrzucenic oferty

w czgsci bylo bezpodstawne, gdyZ Odwoiul4cy zlo2yl w terminie wszystkie dokumenty

wymienione w wezwaniu z dnia 3 kwietnia 3014r., a z powodu niezgodnoSci wpis6w

w Ksigdze Rejestrowej zlo2yl odpowiedni wniosek o zmiang tych wpis6w w Podkarpackim

tJrzgdzie Wojew6dzkim w Rzeszowie. Za!;wiadczenie nr 2-10356-02140410 potwierdzaiqce

zmiany w Ksigdze Rejestrowej zostalo przeslane do Komisji Konkursowej.

W dniu 28 kwietnia 20t4r. Komisja Konkursowa oddalila protest. Slwicrdzila, i2:

Oferent wykazal w czgsci III Formularza Oferlowego - ,,Wykaz miejsc udzielania

Swiadczeri", kom6rkg 1 80O-poradnia stomatologiczna, z lokalizacjq: ul. Hutnicza 7 , 37 -450

Stalowa Wola, kod resortowy kom6rki: 003 oraz kom6rkg 1800-poradnia stomatologiczna,

ood adresem Stalowa Wola



z lokalizacj4: ul. Popieluszki 2,37-450 Stalowa Wola, kod resortowy kom6rki: 009, kt6re nie

byly zarejestrowane w dniu zlo2enia oferty w rejestrze Wojewody Podkarpackiego.

W dniu l0 kwietnia 2014r. Oferent pnedlo2yl Komisji Konkursowej kopig wniosku

o wpis do rejestru Wojewody Podkarpackiego, zloZonego w dniu 7 kwietnia 2014r.

w przedmiocie dokonania wpisu dw6ch nowych kom6rek organizacyjnych zgodnie z treSci4

zlo|onej do POW NFZ oferty oraz kopig zadwiadczenia o wpisie do rejestru podmiot6w

wykonuj4cych dzialalno3i lecznicz4 nr 2-10356-02140410, z dnia l0 kwietnia2Ol4r.

W uzasadnieniu odrzucenia protestu Komisja Konkursowa stwierdzila, i2 w dniu

10 kwietnia 2014r. dokonano zmiany wpisu w ksigdze rejestrowej nr 000000010356,

w rejestrze podmiot6w leczniczych prowadzonego przez Wojewodg Podkarpackiego w

zakresie wskazanym we wniosku Odwoluj4cego. Powy2sze potwierdzilo w pelni ustalenia

komisji, zc Odwoluj4cy w dniu zloZenia oferty nie posiadal wpisu w rejestrze podmiot6w

leczniczych kom6rek organizacyjnych, kt6re wskazal w ofercie.

W dniu 2l maja 2014 r. wplynglo do Dyrektora Podkarpackiego Oddzialu

Wojew6dzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie odwolanie w ramach

przedmiotowego postgpowania.

Odwolanie zostalo z\o2one w terminie.

W zloZon),rn piSmie Odwolui4cy zwr6cil sig o ponowne przeanalizowanie wedlug

niego nieslusznie odrzuconej oferty i przywr6cenie jej do postgpowania konkursowego.

Podtrzymal treSi protestu, kt6ry zloLyl Komisji Konkursowej. Wskazal takZe na uszczerbek

w interesie prawnym Sp6lki, utratg stalych pacjent6w i redukcjg zatrudnienia.

W odwolaniu Oferent podnosil, iZ jego oferta zostala nieslusznie odrzucona w czg6ci,

poniewa2 w terminie vqyznaczonym przez Komisjg Konkursow4 dokonal niezbgdnych zmian

w rejestrze prowadzonym przez wojewodg. Wskazal te2, 2e niezgodnoSci zostaly popelnione

nieumy3lnie, mialy charakter formalny i wynikaly z blgdu osoby zobowi4zanej do dokonania

aktualizacji adres6w. PodkreSlil tak2e, 2e personel i sprzgt zostal wykazany w ofercie

zgodnie z prawd4 i rzeczywistoSci4.

Przed rozpattzeniem odwolania Dyrektor Podkarpackiego Oddzialu Wojew6dzkiego

Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie pismem z dnia 26 maja 2014 r., znak:

WO.0212.42.2014.DA, poinformowal Odwoluj4cego o przysluguj 4cym mu zgodnie z art. 10

$ I Kpa, prawie do czynnego udzialu w ka2dym stadium postgpowania, a przed wydaniem

decyzji pnez Dyrektora POW NFZ w Rzeszowie w przedmiotowej sprawie o mozliwo3ci

wypowiedzenia sig co do zebranych dowod6w i material6w oraz zgloszonych z4dan. Ponadto



powyzszym pismem poinformowal wszystkie strony postEpowania o mozliwoscl

zkorzystania z vprawniei, o kt6rych mowa w art. 10 $ 1 Kpa.

Z powy2szych wzglgd6w przedluZono termin do wydania decyzji przez Dyrektora

POW NFZ do dnia 30 czerwca 2014 r.

Odwoluj4cy nie skorzystal z prawa wgl4du do akt i nie wni6sl w sprawie Zadnych

wyjaSnien.

Rozpatruj4c wniesione odwolanie Dyrektor

Wojew6dzkiego NFZ zwazyl, co nastgpuje:

Podkarpackiego Oddzialu

Organ przeanalizowal prawidlowo6d prowadzonego przez Komisjg Konkursowq

postgpowania nie dopatruj4c sig Zadnych uchybieri. NaleZy zauwazy6, Ze Dyrektor Oddzialu

rczpoznaj4cy odwolanie nie prowadzi ponownie postgpowania w sprawie zawarcia um6w

o udzielania Swiadczeri opieki zdrowotnej, lecz rozpoznale sprawg w odniesieniu do

konkretnego podmiotu i konkretnych czynnoSci. Nie powiela zatem czynno5ci

zarezerwowanych przez ustawg dla komisji powolanej przez Dyreklora Oddzialu. Dyrektor

Oddzialu bada czy rozstrzygnigcie postgpowania dokonane przez komisjg zostalo podjgte

z naruszeniem zasad postepowania \ czy wskutek tego doszlo do naruszenia interesu

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

Rozpatruj4c przedmiotowe odwolanie od rozstrzygnigcia postgpowania konkursowego

Dyrektor POW NFZ poddal szczeg6lowej analizic material dowodowy sprawy, co

w konsekwencji umozliwilo dokonanie pelnej kontroli prawidiowoSci przeprowadzenia

zaskar2onego postepowania konkrusowego.

Na material dowodowy skladaj4 sig:

1. wszystkie oferty zlo2one w przedmiotowym postQpowaniu konkursowym,

2. dokumenty wytworzone przez Komisjg Konkursow4 w przedmiotowym postgpowaniu

3.

konkursowym,

dokumenty, pisma, o5wiadczenia skladane przez oferent|w w odpowiedzi na

wezwania do uzupelnienia brak6w formalnych,

wyjaSnienia skladane przez oferent6w (w odpowiedzi na wezwania komisji

konkursowej),

5. zloZone protesty.

Zgodnie z arlr l03 ustawy z dnia l5 kwietnia 201 I r. o dzialalnoici leczniczej (tj. Dz,

U. z2013,poz.2l7 ze zm.) dzialalnoSd lecznicz4 moZna rozpoczai po wpisie do stosownctlo

reiestru. Ustawa nie pozostawia wqtpliwo6ci, 2e wpis do rejestru jest warunkiem niezbgdnym

prowadzenia tego typu dzialalno5ci. ,,Wpis ten - a SciSlej, decyzja o jego dokonaniu - ma
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charakter konstytutywny.. ., co oznacza, ze prawo udzielania okredlonych Swiadczeri

zdrowotnych lub inne dyspozycje organizacyjne mog4 byi realizowane dopiero po

ujawnieniu ich w rejestrze. Ma to zapewni6 bezpieczeristwo wsp6lpracy wszystkim

zainteresowanym w kooperacji z podmiotem wykonuj4cym dzialalnoSd lecznicz4, poniewaz

uzaleZnia prawo do udzielania Swiadczeri zdrowotnych. Co istotne, podmiot leczniczy mole

prowadzii dzialalnoS6 jedynie w granicach zakredlonych wpisem do rejestru, w kt6rym

wymienia sig m.in. jego strukturg organizacyjn4, a w tym jednostki i kom6rki

organizacyjne... Rozpoczgcie dzialalnodci przed uzyskaniem wpisu albo z przekroczeniem

jego granic jest zabronione. ". (Maciej Dercz, System Informacji Prawnej LEX, Komentarz do

arl. 103 uslawy o dzialalnoici leczniczej).

Z povryZszych regulacji wynika, 2e oferent bior4cy udzial w postgpowaniu

konkursowym o udzielanie Swiadczeri opieki zdrowotnej musi posiada6 zarejestrowan4

odpowiedni4 kom6rkg organizacyjn4 w rejestrze podmiot6w leczniczych w zakresie

okredlonym w ogloszeniu konkursu ofert w dniu zlo2enia oferty oraz uwzglgdniaj4c4 miejsce

udzielania Swiadczeri.

Oferent musi legitymowai sig uprawnieniami do udzielania iwiadczeri medycznych na

dzieri skladania oferty. Nie mo2na natomiast uznai za usuniecie brak6w formalnych

dokonanie rejestracj i nowych kom6rek przez Odwoluj4cego w trakcie oceny ofert przez

Komisjg Konkursow4.

Odwolujqcy przedlo2yl Komisji dokument: ksiggg rejestrow4 nr 000000010356, stan

na dzieh 9 kwietnia 2014r., z kt6rej wynikalo, 2e kom6rka orgatizacyjna 003 widnieje pod

adresem Stalowa Wola , ul. Energetyk6w 11a, zakonczyla dzialalnodi 15 wrze!;nia 2002r.

Natomiast kom6rka 009 wystgpuj 4ca pod adresem Stalowa Wola ul. gen. L. Okulickiego 36,

zakohczyla dzialalnodi w dniu I I lipca 2006r. Adresy wskazanych wy2ej kom6rek

organizacyjnych byly inne nizIe wykazane w ofercie.

Bezsprzeczne jest wigc uznanie, 2e na dziei skladania ofert Odwoluj4cy nie m6gl prowadzii

dzialalnoici w gabinetach wskazanych w ofercie.

Nale?y zaznaczy1, 2e nie mog4 r6wnie2 znale26 :uznaria zarzuty Odwoluj4cego

dotycz4ce dotychczasowej warto3ci finansowania Swiadczen stomatologicznych na

podstawie uprzednio obowi4zuj4cej umowy z NFZ, oraz dotycz4ce wewngtrznej organizacj i

pracy przyjgtej u Oferenta i zwi4zanych z Iym oczekiwah na przyszloil, ze wzglgdu na to, i2

tego typu okolicznoSci nie mog4 i nie maj4 Zadnego wplywu na oceng oferty przez Komisjg

Konkursowq. Kryteria oceny ofert s4 zawarte w powolanych wczeSniej regulacjach i s4

icdnakowe dla wszvstkich oferent6w.



Dyrektor POW NFZ zbadal wszystkie okolicznoSci istotne dla prawidlowego

i pelnego rozsrrzygnigcia sprawy oraz dokonal oceny dowod6w z uwzglgdnieniem wszystkich

twierdzeri i zarztt6w Odwoluj4cego. W spos6b jednoznaczny ustalil, iZ nie doszlo do

naruszenia j akichkolwiek przepis6w prawa.

Nale2y stwierdzid, 2e postgpowanie bylo prowadzone przez Komisjg Konkursow4

zgodnie z obowi4zuj4cymi przepisami prawa, w spos6b gwarantujqcy zachowanie uczciwej

konkurencji. Dokonala ona oceny zlo2onych ofert w oparciu o jednolite dla wszystkich

kryteria, nie naruszaj4c w toku postgpowania konkursowego jego zasad okre5lonych

w ustawie, aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz zarz4dzeniach wydanych

przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Bior4c pod uwagg powy2sze nale2y stwierdzi6, 2e nie zostal naruszony w Zaden

spos6b interes prawny Odwoluj4cego. W trakcie postgpowania zapewniono r6wne

traktowanie Swiadczeniodawc6w, niezmiennoS6 warunk6w, kt6re podlegaj4 ocenie w toku

postgpowania or az przesttzeganie okreSlonych w ogloszeniu procedur.

Wobec powyZszego orzeczono jak w sentencj i.

Pouczenie

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

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

z poin. 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 dorqczenia

niniej szej decyzji.

I

Decyzjg otrzymuj4:
1.09R/050341 Adam Busch, Kwiatkowskiego 2/145,37 -450 Stalowa Wola;
2. 09R/050652 Aneta Bobiriska, Rzeczyca Dluga 119,37-455 RadomySl nad Sanem;

3. 09R/050476 Anita Czokalo-Ostapowicz, Okulickiego 62,37-450 Stalowa Wola;
4. 09R/050541 Baran-D4bal Alina, Dqbrowskiego 3/2,37-464 STALOWA WOLA;



5. 09zu031092 Centrum Stomatologiczno-Rehabilitacyjne FIZJODENT Anna Janiec,
Przysz1w Zap#;cie 29 ,37 -433 Boj an6w;

6. 09R/030190 Chmielewska-Cislak Agnieszka, Narutowicza 4/4,37-450 Stalowa Wola;
7 . 09W050204 Dolifiski Zbigniew, Wojska Polskiego 16A,37-450 Stalowa Wola;
8. 09R/030609 ELDENT Sp. z o.o., Energetyk6w 29,37-450 Stalowa Wola;
9. 09R/0503 13 Elzbieta Kozifiska-Jajdelska, Wojska Polskiego 4a,37 -450 Stalowa Wola;
10. 09R/050475 Elzbieta Zarvila-Zrodlowska, ks.Jerzego Popieluszki llc,37-450 Stalowa

Wola;
I l. 09R/050365 Ewa Gol4 Al. Jana Pawla II 13,37-450 Stalowa Wola;
I 2. 09R/0505 3 I Ewa Krawczak, Poniatowskiego 33 A)7 -450 Stalowa Wola;
13. 09PJ030646 Gra2yna Cubera,I(rzyva 58,37-450 Stalowa Wola;
14. 09R/050640 Kluk Malgorzata, Al. Jana Pawla ll 13N16,37-450 Stalowa Wola;
15. 09R/050682 Kolodziejczyk Katarzyna, Poniatowskiego 8b,37-450 STALOWA WOLA;
16. 09R/050544 Kwiatkowska Monika, Okulickiego 36127 ,37 -450 Stalowa Wola;
17, 09R/050530 Leszek Ujda, Harcerska 4,37-450 Stalowa Wola;
18. 09R/050123 Maciej Wroriski, Poniatowskiego 33a,37-450 Stalowa Wola;
I 9. 09R/050340 Maria Biliriska, Kwiatkowskiego 2/141 ,37 -450 Stalowa Wola;
20. 09zuO50568 Maria Kogut, Okulickiego 36128,37-450 Stalowa Wola;
21 .09R1050477 Marta Zaw6l-Bruliiska, Poniatowskiego 3118,3'7-450 Stalowa Wola;
22. 09N050534 Morawiec - Antosiewicz Jadwiga, Wojska Polskiego 16a,37-450 Stalowa

Wola;
23. 09N030243 Krzysztof Musialik wsp6lnik sp6lki cywilnej: Sp6lka cyrvilna Kzysztof

Musialik, Wojciech Musialik,Danuta Olech-Szymariska, Popieluszki 2,37 -450
Stalowa Wola;

24. 09FJ030243 Wojciech Musialik wsp6lnik sp6lki cywilnej: Sp6lka cywilna Krzysztof
Musialik, Wojciech Musialik,Danuta Olech-Szymanska, Popieluszki 2,37 -450
Stalowa Wola;

25. 09R/030243 Danuta Olech-Szymariska wsp6lnik sp6lki cywilnej: Sp6lka cywilna
Krzysztof Musialik, Wojciech Musialik,Danuta Olech-Szymariska, Popieluszki
2,37 -450 Stalowa Wola;

26. 09R/050414 Szwedo-Bielak Edyta, Al. Jana Pawia II 60,37 -450 Stalowa Wola;
27 . 09N050339 ZenobiaKrban-Rypiriska, Kwiatkowskiego 2,37-450 Stalowa Wola;
28. 09R/050542 Zielinska Ewa, Okulickiego 36/27,37-450 Stalowa Wola;
29. Na.


