
NP'Z Narodowy Fundusz Zdrowra
Podkaroacki Oddzial Woiew6dzki w Rzeszowie

wo.0212.75.2014.DA Rzesz6w, dnia l) t* zotq r.

,rKrosno - Zdrowie" sp. z o.o.

ul. Tysi4clecia 13

38-400 Krosno

DECy2JA p. r,o/ zou

Dzialaj4c na podstawie art. 152 w zw. arl. 154 ust. 1 -3 ustawy z dnia 27 sierpnia

2004 r. o Swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze Srodk6w publicznych (t. .i.

Dz.U.z.2008 r. Nr 164,po2. 1027 ze. zm.) zwanej dalej ustaw4 oraz arl. 104, 107 $ I ustawy

z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego z dnia 14 (t. j. Dz. tJ.

22013 r. , poz.267 ze zm.) zwanym dalej ,,Kpa" po rozpatrzeniu odwolania oferenta ,,Krosno

Zdrowie" sp. z o.o., ul. Tysi4clecia 13, 38-400 Krosno prowadz4cego Niepubliczny Zaklad

Opieki Zdrowotnej .,Krosno - Zdrowis" w Kro5nie, dotycz4cego rozstrzygniqcia

postEpowania Nr 09- 14-000334/RIH/05/1/05.1310.208.02101 w rodzaju: rehabilitacja

lecz,nicza, w zakresie: fizjoterapia ambulatory.jne.j na terenie - Krosno.

Dyrektor Podkarpackiego Oddzialu Wojew6dzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w Rzeszowie:

oddala odwolanie.

Uzasadnienie

Oferent, ,.Krosno - Zdrowie" sp z o.o. , ul. Tysi4clecia 13, 38-400 Krosno, zloZyl ofertg

w ogioszonym w dniu 3l marca 2014 r przez Dyrektora Podkarpackiego Oddzialu

Wojew6dzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie postgpowaniu konkursowym

na za'warcie umowy o udzielanie Swiadczeri opieki zdrowotnej w rodzaju: rehabilitacja

Iecznicza. w zakresie: fizjoterapia ambulatoryjna, na terenie Krosno, postgpowanic

- Nr 09- I 4-0003 34 /REH/ 05 / 1 /05. 1 3 1 0.208.0210 I .

Podkrrpacki Oddzlal Wojer{(tdrki. u1. ZaDrkowa 8,ls 032 Rzcsz6w
lcl.: l7 860 4l 02, faxr 17 860 42 28, l: Dr.rilr sekrelariat@nfz rzeszo!{.|l



W ogloszeniu przedmiotowego postgpowania wartoSi zam6wienia okreilono na kwotg nie

wigksz4 niz 69 632 931,52 zl na okres rozliczeniowy od I lipca 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Oferenci przystgpuj4cy do konkursu. opr6cz wymagari wynikaj4cych z przepis6w

prawa powszechnie obowi4zuj4cego, winni byli spelniad w szczeg6lnoSci wymagania

okreilone przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w Zarz4dzenlt Nr 57/2013/DSOZ

z dnia 2 puldziemika 2013r. w sprawie warunk6w postgpowania dotycz4cych zawierania

um6w o udzielanie Swiadczeri opieki zdrowotnej ( ze zm.) oraz w1'nikaj4c e z Zarz4dzenia

Nr 3/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 stycznia 2014r. (ze zm).

Ogloszenie o postepowaniu zawieralo obligatoryjne elementy okreSlone w Rozporzqdzeniu

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 zadan (Dz. IJ. z 2004 r. nr 273, po2.2719).

Opublikowano takZe materialy i zarz1dzenia, na podstawie kt6rych przeprowadzono

przedmiotowe postepowanie.

Odwoluj4cy sig zlo2yl w ofercie o5wiadczenie, 2e zapoznal sig z warunkami postgpowania

oraz warunkami zawierania um6w i nie zg)asza do nich zastrzezeh oraz przyjmuje

do stosowania.

Og6lem na postgpowanie wplynglo l2 ofert.

Po rozpoznaniu ofert w czESci jawnej Komisja Konkursowa :uznala, 2e oferta Odwoluj4cego

nie spelnia warunk6w formalnych i wezwala go do uzupelnienia brak6w formalnych

w terminie do dnia 8 kwietnia 2014 r. pod rygorem odrzucenia oferty. wezwanie zostalo

przeslane poczt4. Wymagane brakujqce dokumenty :

- kopia polisy lub innego dokumentu potwierdzaj4ceg o zawarcie przez oferenta umowy

ubezpieczenia odpowiedzialnoSci cywilnej oferenta za szkody wyrz4dzone w zwiqzku

z udzielaniem swiadczefr w zakresie przedmiotu postgpowania na okres obowiqzywania

umowy; oferent mo2e zloLyt umowg przedwstgpn4 lub inny dokument w tym takze

oswiadczenie oferenta stwierdzaj4ce, ze umowa ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej

zostanie zawarta na okres obowi4zywania umowy.

- oSwiadczenie, 2e oferent bgdzie wykonywal umowE samodzielnie bez zlecania

podwykonawcom udzielania Swiadczeri bgd4cych przedmiorem umowy,

Ponadto wezwano oferenta do zlozenia przez osobg uprawnion4 podpisu na ka2dej stronie

of'erty. Braki Oferent uzupelnil w terminie.



Ponadto Komisja Konkursowa wezwala Oferenta do zlolenia wyjaSnienia infbrmacji

w Formularzu Oferlowym Ankiety :

- 1.6.5.2 dotycz4cym wyjaSnienia czy Oferent zapewnia cykloergometr - nie mniej

ni7 2 stanowiska - w lokalizac.ji.

-l .4.1 .l . dotyczqcym wyjaSnienia czy Oferent zapewnia urzq<lzenie wytwarzaj4ce impulsowe

pole elektormagneryczne wysokiej czgstotliwo5ci - w miejscu.

Odwolujqcy zloZyl w terminie wymagane wyjaSnienie.

Po rozpoznaniu ofert w czgSci jawnej Komisja Konkursowa vznala, ?.e oferla Odwolujqcego

sig spelnia waninki formalne i nie podlega odrzuceniu. Of'ertg zakwalifikowano do czg5ci

niejawne.i i Komisja Konkursowa dokonala occny ofert wedlug .iednolitych kryteri6w,

zgodnie z. art. 148 ustawy oraz Za\4cznikiem nr I do Z,arzqdzenia Nr 3/2014/DSOZ Ptezesa

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

przeprowadzono z Oferentem negocjacje dotycz4ce iloSci i ceny oferowanych Swiadczen

zdrowotnych. W trakcie negocjacj i ustalono z Ol'erentem zbie2ne stanowisko co do iloSci

i wartoSci kontraktu.

Komisja konkursowa po przeprowadzeniu negocjacji ze wszystkimi olerentami wylonionymi

do czgsci niejawnej dokonala oceny ofert na podstawie rankingu koricowego przedstawionego

poniZej. przy czym w trakcie postgpowania ustalono, Ze ieden ze oferent6w 09-14

-000334/REH/05/ I /05.13 10.208.021011210405 zloZyl ofertg na dwa miejsca udzielania

iwiadczefr. Oferty o takiej samej liczbie punkt6w oceny zaiEly tg sam4 pozycjg w rankingu.

Ranking sporzqdzony zostal dla kaZdego mie.isca udzielania Swiadczeri wskazanego w danej

ofercie. Odrgbne miejsce udzielania Swiadczef bylo identyfikowane zakresem i adresem.
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W oparciu o ww. kryteria na podstawie zlolonych i wczytanych zapltari ofertowych

(tj. odpowiedzi udzielonych przez oferent6w na pl.tania zawarte w formularzach ofertowych)

i ankiet (odwiadczeri zlo|onych w ankietach ofertowych) dokonano oceny ofert, ich

por6wnania i na tej podstawie stwierdzono, 2e oferta zlozona przez Odwoluj4cego uzyskala

t4cznie 15,000 punkt6w, skutkiem czego znalaz.la sig na przedostatnim miejscu rankingu.

W dniu 15 maja 2014r. Komisja Konkursowa oglosila rozstrzygnigcie konkursu ofert,

zgodnie z kt6rym oferta Odwoluj4cego zostala wybrana do zawarcia umowy.



W dniu 22 maja 201.4r. wplynglo do Dyrektora POW NFZ w Rzeszowie odwolante

.,Krosno Zdrowie" sp z o.o., ul. Tysi4clecia 13. 38-400 Krosno, dotycz4ce wartoSci

llnansowania Swiadczen uzgodnionej wsp6lnie w procesie negocjac.ii przez Of'erenta

i czlonk6w komisji oraz podpisanej w protokole kofcowym postgpowania w rodzaju: Nr 09

- l4-000334/REH l05ll/05.1310.208.02101 rehabilitaqa lecznicza. w zakresie: fizjoterapia

ambulatoryjnej na terenie - Krosno.

Odwoianie z,osta\o zloZone w terminie.

Przed rozpalrzeniem odwolania Dyrektor POW NFZ w Rzeszowie pismem znak

WO.0212.75.2014.DA z dnia 26 maja 2014 r. poinformowal Odwolujqcego

o przysluguj4cym mu zgodnie z art. l0 $ I kpa, prawie do czynnego udzialu w ka2dym

stadium postgpowania, a przed wydaniem decyili przez Dyrektora POW NFZ w Rzeszowie

w przedmiotowej sprawie o moZliwoSci wypowiedzenia sig co do zebranych dowod6w

i material6w oraz zgloszonych 24dah. R6wnoczerinie Dyrektor POW NFZ w Rzeszowte

powyZszym pismem poinformowal wszystkie strony postspowania o mo2liwoSci skorzystania

z uprawnieri o kttirym mowa w art. 10 $ lkpa. Z powyzszych wzglgd6w na podstawie

art. 36 $ 2 kpa, przedhtlono termin do wydania decyili przez Dyrektora POW NFZ do dnia

30 czerwca 2014r.

Odwolu.l4cy skorzystal z prawa wgl4du do akt i zloZyl wniosek o zwigkszenie liczby

punkt6w z uwagi na czas pracy fizjoterapeut6w. kt6ry wynosil bqdzie 7,35 minut

w przeliczeniu na etat.

W zloZonym odwolaniu Odwoluj4cy sig wni6sl o zmianq rozstrzygnigcia poprzez

przyznanie wigkszej iloici punkt6w i nt'igkszenie wyceny punkttiu'. Ponudto ttduuttujqcy

slu,ierdzil. ae zaproponowanu cena .iesl slanou'czo zu niska ponieu'a! nie wystarcza na

utr4)munie pracowniktiw oplacenie czynszu, kontrakt w takie.j iktici punktdw dwukrotnie

wydluly czas oczekiwania ubezpieczonych na zabiegi rehabililactine.

Dyrektor POW NFZ rozpalrtj4c caloSciowo sprawg odwolania zwaZ.yl co nastgpuje:

Odwolanie nie zaslugu.ie na uwzglgdnienie.

Organ przeanalizowal prawidlowo5i prowadzonego przez Komisjg Konkursow4

postgpowania, nie dopatruj4c siq Zadnych uchybieri. Naleay zaznacz,yi. Ze Dyrektor Oddziaiu

rozpoznajqcy oduolanie nie prowadzi ponownie postgpowania w sprawie zauarcia um6w

o udzielania Swiadczeri opieki zdrowotnej, lecz rozpoznaje sprawg w odniesieniu

do konkretnego podmiotu i konkretnych czynnodci. Nie powiela zatem czynnoSci

zarezerwowanych przez ustawE dla komisii powolanej przez Dyrektora Oddzialu. Dyrektor



Oddzialu bada czy rozstrzygnigcie postgpowania dokonane przez komisjg zostalo podjgte

z naruszeniem zasad postgpowania i czy wskutek tego doszlo do naruszenia interesu

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

Dyrektor POW NFZ rozpatruj4c przedmiotowe odwolanie od rozstrzygnigcia postgpowania

konkursowego poddal szczeg6lowej analizie material dowodowy sprawy, co w konsekwencj i

umo2liwilo dokonanie pelnej kontroli prawidlowoSci przeprowadzenia zaskarZonego

postepowania konkursowego.

Na malerial dowodowy skladajq sig:

l. wszystkie oferty zlo2one w przedmiotowym postgpowaniu konkursowym,

2. dokumenty w).tworzone przez Komisjg Konkursow4 w przedmiotowym

postgpowaniu konkursowym,

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

wezwania do uzupelnienia brak6w formalnych,

4. uzupelnienie Odwoluj4cego z dnia 4 cz.erwca 2014 r.

Zgodnie z art. 132 ust. 5 ustawy: ,,Wysoko5i lqcznych zobowiqzah Funduszu

wynikaj4cych z zawarlych ze Swiadczeniodawcami um6w nie moZe przekroczy( wysokoSci

koszt6w przewidzianych na ten cel w planie finansowym Funduszu". Zgodnie z powolanym

przepisem, kwota przeznaczona na zakontraktowanie iwiadczen w konkursie ofert zostala

rozdysponowana z uwzglgdnieniem zapewnienia jak najwigkszej dostgpnosci do swiadczeri

dla Swiadczeniobiorc6w z o5szaru: miasto Krosno. Negocjacje z oferentami odbywaly sig

z uwzglgdnieniem potencjalu wykazanego w ofercie i zasad propozycji finansowych dla

oferent6w przyjgtych w uchwale Komisji konkursowej z dnia 12 maja 2014 r. - zgodnej

z art. 134 ust. 1 ustawy, kt6ry obliguje NFZ do zapewnienia r6wnego traktowania wszystkich

swiadczeniodawc6w ubiegaj4cych sig o zawarcie umowy o udzielanie dwiadczeri opieki

zdrowotnej i prowadzenia postgpowania w spos6b gwarantuj4cy zachowanie uczciwej

konkurencji. R6wne traktowanie Swiadczeniodawc6w dolyezy zar6wno wymagari, jakie

musz4 by6 spelnione przez Swiadczeniodawc6w celem zawarcia umowy o udzielanie

Swiadczen opieki zdrowotnej, jak i zakresu obowi4zk6w okreSlonych w umowie

i odpowiadaj4cego im wynagrodzenia. Powylsze niew4tpliwie oznacza,2e dw6ch lub wiEcej

Swiadczeniodawc6w, kt6rzy w takim samym stopniu spelniaj4 warunki okreslone przez

Fundusz i wykonuj 4 ten sam zakres obowiqzk6w ustalonych w umowie, winno miei prawo

otrzymania za te uslugi takiego samego lub zbliZonego wynagrodzenia, zaS jego

zr6Znicowanie musi znajdowad oparcie w ilosci i jakosci swiadczenia wzajemnego

oferowanego Funduszowi (a najego zlecenie pacjentowi).



Odwolu.jqcy w dniu 13 maja 2014 r. podpisal protok6l koticowy negocjacji zawicra.jqcy

ostateczne stanowiska stron ustalone w procesie negoc.jacji. Propozycje Komisji Konkursowej

s4 zbieZne z propozycjami Odwoluj4cego sig w ilo3ci i wartoSci przedmiotu negocjacji:

Propozycje Komisji Konkursowej s4 zbie2ne z propozyc.iami Odwoluj4cego w iloici

i wartoSci przedmiotu negocjacji: fizjoterapia ambulatory.jna. WartoSi wynegocjowanej kwoty

wynosi 18 731,00 21. Wobec tego za nieuzasadnione nale2y uznai odwolywanie sig od

wynegocjowanej wartoSci kontraktu w sytuacii gdy propozycie Olerenta i propozyc.le NFZ

byly zbieZne, a strony zgodnie podpisaly protok6l.

W Swietle powyZszych okolicznoSci nale2y stwierdz.i(,, 2e rozstrzygnigcie

postgpowania konkursowego dokonane przez Komisjg Konkursow4 zostalo podjgte bez

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

Odwoiuj4cego 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 konkurencji. R6wne traktowante

Swiadczeniodawc6w dotyczy zar6wno wymagafr, .lakie musz4 byi spelnione przez

Swiadczeniodawc6w celem zawarcia umowy o udzielanie dwiadczeir opieki zdrowotnej, jak

i zakresu obowi4zk6w okre3lonych w umowie i odpowiadaj4cego im wynagrodzenia.

Powyzsze niew4tpliwie oznacza,2e dw6ch lub wigcej Swiadczeniodawc6w, kt6rzy w takim

samym stopniu spelniaj4 warunki okredlone przez Fundusz i wykonuj4 ten sam zakres

obowi4zk6w ustalonych w umowie, winno mie6 prawo otrzymania za te uslugi takiego

samego lub zbli2onego wynagrodzenia, zaS jego zr62nicowanie musi znajdowai oparcie

w ilo5ci i jakoSci Swiadczenia wzajemnego oferowanego Funduszowi (a na jego zlecenie

pacjentowi).

Nale2y r6wnie2 zaznaczy(,,2e procedura postgpowania konkursowego nie gwarantuje

of'erentom kontynuacji dotychczas posiadanych um6w podpisanych z NFZ. nie gwarantuje

r6wnie2 warlo6ci wynegoc.iowanych kwot na poziomie z lat ubiegtych. Komisja Konkursowa

negocjuj4c z oferentami wartodci przyszlych um6w bierze pod uwagg zapewniente

Swiadczeniobiorcom .jak nailepszej dostgpno5ci do kontraktowanych Swiadczef opieki

zdrowotnei. a nie indywidualny intere s of'erenta.

Zgodnie ze zlolonym przez Odwoluj4cego ,, odwiadczeniem oferenta" stanowi4cym

T.alqcznik Nr 2 do Zarz4dzenia Nr 5712013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

z dnia 2 pu2dzienika 2013 r. w sprawie warunk6w postgpowania dotyczqcych zawierania

um6w o udzielanie Swiadczeri opieki zdrowotnq (ze zm.), Odwoluj4cy przystEpuj4c do

postgpowania zapoznal sig z warunkami wymaganymi od Swiadczeniodawc6w oraz kryterium



oceny ofert, kt6re byly jednakowe dla wszystkich podmiot6w biorqcych udzial

w postgpowaniu.

Natomiast odnosz4c sig do uzupelnienia zlo2onego w dniu 4 czerwca 2014 r. ptzez

Odwoluj4cego naleZy zauwa2y6, 2e fie!( wniosku nie zawiera zanut6w dotycz4cych

naruszenia zasad postgpowania w rozumieniu art. 152 ust. 1 oraz art. 134 ust. 1 ustawy.

W trakcie postgpowania odwolawczego Dyrektor Oddzialu nie rozpatruje wniosk6w

dotycz4cych zwigkszenia wartodci kontraktu. Wobec tego za nieuzasadnione nale2y luznat

odwolywanie sig od wynegocjowanej wartodci kontraktu w sltuacji gdy propozycje Oferenta

i propozycje NFZ byly zbielne, a strony zgodnie podpisaly protok6l z negocjacji.

Dyrektor POW NFZ zbadal wszystkie okolicznoSci istotne dla prawidlowego

i pelnego rozstrzygnigcia sprawy or.u dokonal oceny dowod6w z uwzglgdnieniem wszys&ich

twierdzeri i zarzutow Odwoluj4cego. W spos6b jednoznaczny ustalil, i2 nie doszlo do

naruszenia jakichkolwiek przepis6w prawa. Komisja konkursowa dokonala oceny zloZonych

ofert w oparciu o jednakowe dla wszystkich kryteria, nie naruszaj4c w toku postepowania

konkursowego jego zasad okre3lonych w ustawie, aktach wykonawczych wydanych na jej

podstawie oraz Zarz4dzeniach wy danych przez Prezesa NFZ.

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. U. z 2008r. rtr 164 poz. 1027 z p6in.

zm.) od niniejszej decyzji przysluguje wniosek o ponowne rczpafizenie 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 otrzymuj4:

l. 09R/030673 CENTRUM ZDROWIA ETJROMED Sp. z o.o., Staszica 3. 38-400 Krosnol

2. 09R/1301 l9 REHA-WlT Cabinel F'izioterapii Witold Dgbic0, Powstaic6w Sl4skich 20, 38-400 Krosno;

3 09R/030318 Dorota Czgczek wsp6lnik sptllki cywilne.i: Zaklad Leczenia Chor6b Napqdu Ruchu s.c. Dorota Czgcze(

Witold Skiba. Stas./ica 3.38-400 Krosno;



,1. 09R/030318 Witold Skiba wsp6lnik spdlki cywilnej: Zaklad Lcczenia Chor6b Narzqdu Ruchu s.c. Dorota Czgclck- Witold

Skiba. Staszica 3. 38-400 Krosno:

5. 09R/030267 FIZJO-TEK sp6lka z ograniczonq odpo*iedzialnoSciq Kisiclcrrskicgo I l. 38-400 Krosno:

6. 09R/010040 Wojew6dzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pa\la ll w Kro(nic. Korczviska 57- 38-400 Krosnor

7. 09R/0302 | 8 "SPECIMEI)"spdlka z ogran iczonq odpowicdzialno,{ci4. Ignacego Padcrcwskicgo 4. 38-400 Krosno:

8. 091U030158 Krosno-Zdrorvic Spdlka z ograniczon4 odpowiecizialnoici4. Tysiqclecia 13, 38-,100 Krosno;

9. 09R/030045 Mariusz Popmrva. ZrgcirlsLa l0e. 38-400 Krosno:

| 0. 09R/ l-l0l13 Maria Garncarcz,vk. Kasztanowa 3/8 . 38.lll I R) man6w-Zdr6j:

I L 09R/0305 I I Caritas Archidiccezj i Przcmyskie-i. Kapitu lna l. 37-700 PrzcmlSll

12.09R/130064 Ccntrum l,cczenia lldlu iOdnowv Bioloeicznei l |Z]OMF]I)-SPA Ctl'.SLlK JOANNA. Bursrki 29. J8-440

Krosno:

13. 09R/0307311 Marta Zurck Niepubliczny Zaklad Opicki Zdronotnej C]|-INTRUM FIZJOtDRAPII KO|\4PLUKSOWA

RLTIABILITACJA LIICZNICZA. 1000-lecia 55. 38-400 Jedlicze:

14. A/a.


