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Dzialaj4c na podstawie art. 152 w zwiqzku z art.154 ust. I - 3 ustawy z dnia 27 sierpnia

2004 r. o Swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze Srodk6w publicznych (rj. Dz. U. z

2008 r. nr 164, poz. 1027 z p62n. zm.) zwane.i dalej ,,ustawq" otaz arl. 104 i art. 107 $ I ustawy

z daia 14 czerwca 1960 r. kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. . poz.

267 ze zm.) zwanym dalej,,Kpa"

po rozpatrzeniu odwolania wniesionego przez VITAL-MED Sp6lka z o.o.o ul. NiepodlegloSci

59,37-200 Przeworsk, dotycz4cego rozstrzygnigcia postgpowania Nr 09-14-000287|SPOll4ll/

14.2142.026.04101 przeprowadzonego w trybie konkursu ofert o udzielanie Swiadczeri opieki

zdrowotne.i w rodzaju: Swiadczenia pielggnacyjne i opiekuficze w zakresie: Swiadcz-enia

w pielggniarskiej opiece dlugoterminowej domowej, na obszarze: przeworskim

Dyrektor Podkarpackiego Oddzialu Wojew6dzkiego Narodowego Funduszu Zdrowie.

w Rzeszowie oddala odwolanie,

Podkarpacki Oddzial Wojew6dzki w Rzeszowie

Podkarpacki Oddzial wojew6dzki, ul. Zamkowa 8, 3s 012 Ritcsr(jtr
tcl.: l7 860,11 02, fax: l7 860 42 28, r-mnil: sekretarjat@nfz rzcszolc.pli|$r. n rz. gov. pl



UZASADNIENIE

W dniu 12.03.2014 r. zostalo ogloszone przez Dyrektora Podkarpackiego Oddzialu

Wojew6dzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie postgpowanie konkursowe

w przedmiocie zawarcia umowy o udzielanie Swiadczeri opieki zdrowotnej w rodzaju:

Swiadczenia pielggnacyjne i opiekuicze w zakresie: iwiadczenia w pielggniarskiej opiece

dlugoterminowej domowej, na obszarze: przeworskim nr 000287/SPO 11411114.2142.026.04101.

W ogloszeniu wskazano obowi4zuj4ce regulacje dotycz4ce wymog6w, jakie musz4 by6

spelnione przez podmioty skladaj4ce oferty oraz dotycz4ce hyteri6w oceny ofert.

W dniu 25.03.2014 r. VITAL-MED Sp6lka z o.o., ul. NiepodlegloSci 59,37-200 Przeworsk,

zwany dalej ,,Odwoluj4cym" lub ,,Oferentem", zlo?yt oferlg w przedmiotowym postgpowaniu.

Og6lem na postgpowanie wplynglo 6 ofert.

Po przeanalizowaniu oferty Odwoluj4cego Komisja Konkursowa powolana w celu

przeprowadzenia postgpowari konkursowych na rok 2014 i lata nastgpne w dniu 31.03.2014r.

wezwala go do uzupelnienia brak6w formalnych oferty w terminie do 03.04.2014 r. pod rygorem

odrzucenia oferty. Odwoluj4cy mial przedlo2yi :

i kserokopie dowod6w rejestracyjnych samochod6w osobowych wykazanych w ofercie,

} kopig polisy OC lub o3wiadczenie o przedluZeniu policy OC na caly okres trwania

umowy,

i oSwiadczenie o wpisie do wlafciwych rejestr6w.

Oferent uzupelnil braki wskazane w wezwaniu w wyznaczonym terminie.

W dniu 14.04.2014 r. Komisja Konkursowa wezwala Oferenta do wyjaSnienia element6w

spomych harmonogramu personelu w terminie do dnia 23.04.2014 r. Oferent zloZyl wyjaSnienie

w wymaganym terminie. OSwiadczyl, i2 wykazany personel bgdzie wykonywal Swiadczenia

zdrowotne zgodnie z harmonogramem zal4czonym w ofercie, zal4czaj4c oSwiadczenia

pracownik6w wyruzajqce zgodg na praca w wymiarze powy2ej 48 godzin tygodniowo.

Komisja Konkursowa w czgSci jawnej postgpowania przeprowadziLa 3 kontrole oferent6w

w tym kontrolg Odwoluj4cego.

W dniu 28.04.2014 r. przeprowadzono wizytacjg u Odwoluj4cego, celem por6wnania danych

zawarlych w ofercie ze stanem faktycznym w przedmiocie sprawdzenia warunk6w lokalowych

oraz wyposaZenia w sprzgt. W tym zakresie stwierdzono zgodnoSi stanu faktycznego z danymi

zawartymi w ofercie. Zesp6l wizy.tuj4cy sporz4dzil protok6l z oglgdzin, w kt6rym nie



stwierdzono brak6w w zakresie wyposa2enia w sprzQt oraz nie wniesiono zastrzeleh co do

warunk6w lokalowych.

Protokolem z posiedzenia komisji w czg5ci jawnej konkursu, Komisja Konkursowa

przyjgla do dalszego postgpowania 6 ofert, w tym ofertg Odwolu.i4cego.

Zgodnie z przepisami Zarz4dzenia m 3/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu

Zdrowia z dnia 23 stycznia 2014 r. Komisja Konkursowa dokonala oceny ofert wedlug

nastgpu.j4cych kryteri6w: jako3i, ci4gloSi i cena. Szczeg6lowe parametry kry.teri6w oceny, wagg

poszczeg6lnych kryteri6w w ocenie ofert oraz spos6b oceny ofert pod wzglgdem kryterium ceny

w przedmiotowym postEpowaniu okredlone zostaly w przywolanym powy2e.i zarzqdzeniu.

Wymienione kryteria oraz zasady oceny maj4 charakter obiektywny. sq znane wszystkim

oferentom w chwili wszczgcia postgpowania konkursowego, nie ulegaj4 zmianie aZ do

zakoriczenia postgpowania. Oferta Odwolu.iEcego byla oceniana wedlug takich samych kryteri6w

jak i pozostale oferty. Ocenie podlegaly poszczeg6lne odpowiedzi w ankiecie ofertowe.i

wskazuj4ce czy oferent spelnia wymagania okreslone w Rozporzqdzeniu Ministra Zdtowia

z. dnia 22.11.2013 r. w sprawie dwiadczeri gwarantowanych z zakresu $wiadczeri

pielggnacyjnych i opiekuiczych w ramach opieki dtugoterminowej (Dz.U z 2013 t , po2.1480),

jak i zarzqdzeniach Prezesa NFZ. Cz9S6 tych wymagari musi spelnii kaZdy oferent (warunki

wymagane - konieczne) natomiast czE$i ma charakter tzw. rankingujqcy. co oznacza, ze

w przypadku ich spelnienia oferta uzyskuje wyZsz4 punktacjE.

W dniu 12.05.2014 r. Komisja Konkursowa zaprosila Odwoluj4cego do negocjacji

w sprawie ustalenia liczby .iak i ceny Swiadczeri opieki zdrowotnej. Odzwierciedleniem

dokonanych ustaleri bylo podpisanie przez Odwoluj4cego i Komisjg Konkursow4 protokolu

koircowego z negocjacji w kt6rym zawarto zbielne stanowisko, co do iloici i wartoSci kontraktu.

W podpisant'rn przez strony protokole koricowym znaiduj4 sig uwagi,2e podpisanie protokolu

negocjacyjnego nie jest gwarancj4 wybrania of'erly oraz nie oznacza przyrz,eczenia zawarcia

umowy.

Po zakoficzeniu negocjac.ji ze wszystkimi oferentami, w dalszej cz9sci post9powanra

Komisja Konkursowa dokonala ostatecznej oceny i por6wnania ofert z-loZonych do

przedmiotowego postgpowania konkursowego sporz4dzajqc ranking koricowy uwzglgdniaj4c

wszystkie oferty. Na usytuowanie w rankingu koficowym mialy wplyw: wynegocjowana cena'



kryteria niecenowe tj. kryterium ciqgloSci i kryterium jakoSci oraz zgodnoSd stanowisk

co do iloSci i wartoSci kontraktu, w podpisanym protokole z negocjacji. W rankingu kofcowym

oferty uzyskaly nastgpuj4c4 liczbg punkt6w:

Ostatecznie Komisja Konkursowa na podstawie art. 142 ust. 5 ustawy dokonala wyboru

4 oferent6w celem zawarcia umowy w przedmiotowym rodzaju i zakresie, w kolejno3ci zgodnej

z uzyskan4 pozycjq w rankingu koncowym.

W dniu 15.05.2014 r. Komisja Konkursowa oglosila rozstrzygnigcie przedmiotowego

postEpowania w trybie konkursu ofert. Odwoluj4cego nie wybrano do zawarcia umowy.

W dniu 26.05.2014 r. do Dyrektora Podkarpackiego Oddzialu Wojewddzkiego Narodowego

Funduszu Zdrowia w Rzeszowie wplynglo odwolanie zloaone przez Odwoluj4cego w ramach

przedmiotowego postgpowania.

Odwolanie zostalo zlo2one w terminie.

W zloZonym odwolaniu Odwoluj4cy podni6sl, i2:

1. W ogloszeniu o rozstrzygnigciu postgpowania nie wskazano wszystkich uczestnik6w

postgpowania tj. nie zostali wymienieni ofbrenci, kt6rych oferty wybrano d.o zawarcia

umowy, nie zawarto informacji o uzyskanych przez poszczegolnych oferent6w wynikach, ani

o minimalnych wymaganiach punktowych, jakie musi spelnii oferent by zostal

zakwalifikowany.

2. VITAL - MED sp. z o.o. jest podmiotem rczpoczynaj4cym dzialalnoSi w zakesie uslug

medycznych. najprawdopodobniej wigc powyZsza okolicznoSi mogla by6 podstaw4 odmowy

wyboru jego oferty. Wedlug Odwoluj4cego zasadnym wobec powyZszego jest zarzut

naruszenia przez Komisjg Konkursow4 zasady uczciwej konkurencji oraz zasady r6wnego
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traktowania oferent6w. PodkreSla, i2 posiada wykwalifikowany personel oraz infrastrukturg

daj4c4 gwaranc.ie naleZytego wykonania umowy z NFZ.

3. Rozstrzygnigcie postgpowania godzi w interes prawny Oferenta.

Przed rozpatrzeniem odwolania Dyrektor Podkarpackiego Oddzialu Wojew6dzkiego

Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie pismem z dnia 28.05.2014 r., znak:

WO.0212.87.2014.DA , poinformowal Odwoluj4cego o przyslugujEcym mu zgodnie z art. l0 $ I

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

przez Dyrektora POW NFZ w Rzeszowie w przedmiotowe.i sprawie o moZliwoici

wypowiedzenia sig co do zebranych dowod6w i material6w oraz zgloszonych z4dah. Ponadto

powyzszym pismem poinformowal wszystkie strony postgpowania o moZliwo5ci z korzystania

z uprawnieri o kt6rym mowa w art. l0 $ I Kpa.

Z powy2szych wzglgd6w przedluZono termin do wydania decyzji przez Dyrektora POW NFZ do

dnia 30.06.2014 r.

Odwoluj4cy skorzystal z prawa wglqdu i wni6sl zadnych uwag.

Maj4c calodi powyzszego na uwadze Dyrektor Podkarpackiego Oddzialu Wojew6dzkiego

Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie zwa2yl, co nastgpuje:

Odwolanie nie zasluguje na uwzglgdnienie.

NaleZy zauwa2y6, 2e Dyrektor Oddzialu rozpatruj4c odwolanie nie prowadzi ponownie

postgpowania w sprawie zawarcia um6w o udzielania Swiadczerl opieki zdrowotnej. lecz

rozpoznaje sprawg w odniesieniu do konkretnego podmiotu i konkretnych czynnodci. Nie

powiela zatem czynno3ci zarezerwowanych przez ustawg dla komisji powolanej przez Dyrektora

Oddzialu. Dyrektor Oddzialu bada, czy rozstrzygniEcie postgpowania dokonane przez komisjg

zostalo podjgte z naruszeniem zasad postgpowania't czy wskutek tego doszlo do naruszenia

interesu prawnego Odwoluj4cego.

Rozpatruj4c przedmiotowe odwolanie od rozstrzygnigcia postgpowania konkursowego

Dyrektor POW NFZ poddal szczeg6lowe.i analizie material dowodowy sprawy, co

w konsekwencji umoZliwilo dokonanie pelnej kontroli prawidlowoSci przeprowadzenia

zaskar2onego postepowania konkursowego.

Na material dowodowy skladaj4 sig:

l. wszystkie oferty zlo2one w przedmiotowym postgpowaniu konkursowym,

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

konkursowvm.



3. dokumenty, pisma, o6wiadczenia skladane przez oferent6w w odpowiedzi na wezwania

do uzupelnienia brak6w formalnych,

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

konkursowej ).

Oferla Odwoluj4cego nie uzyskala w rankingu koncowym wystarczaj4cej liczby punkt6w,

aby zosta6 wybranq do zawarcia umowy. Do realizacji dwiadczeri w zakresie: Swiadczenia w

pielggniarskiej opiece dlugoterminowej domowej, na obszarze przeworskim, zostali wybrani

oferenci, kt6rzy uzyskali lqczn4liczbg punkt6w oceny w przedziale od 60 do 43,846. Poprzez

wyb6r 4 ofe(, Fundusz zabezpieczyl dostgpno56 do Swiadczef w przedmiotowym zakresie.

Analiza treSci Zarz4dzenia Nr 3/2014/DSOZ Prczesa Narodowego Funduszu Zdrowia

z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie okeslenia kryteri6w oceny ofert w postgpowaniu

w sprawie zawarcia umowy o udzielanie Swiadczeri opieki zdrowotn ej (ze zm.) w oparciu o kt6re

ol'erty zloZone do przedmiotowego postgpowania zostaly ocenione, dowodzi, iz oferta mogla

uzyskai:

I w kryterium cena - maksymalnie 20 punkt6w;

l w kryterium ciEgloSi - 5 punkt6w;

i w kryterium jakoSi - razem 45 punkt6w, w tym:

a) personel - 30 punkt6w;

b) sprzgt i aparatura medyczna - 10 punkt6w;

c) zewngtrzna ocena - 5 punkt6w;

d) wyniki kontroli 0 punkt6w.

Powy2sze oznacza,2e w toku przedmiotowego postgpowania oferta mogla uzyskai maksymalnie

70 punkt6w, w tym 20 punkt6w za ceng oraz l4cznie 50 punkt6w za kyteria niecenowe.

Analiza oferty zlo?onej przez Odwoluj4cego wykazala, iZ nie uzyskala ona maksymalnej

mo2liwej do zdobycia liczby punkt6w. Oferta zlolona przez Odwolujqcego uzyskala l4cznie

40,769 punkt6w. W kryterium ceny olerta uzyskala 15,769 pkl. Za kryteria niecenowe uzyskala

og6lem 25 pkt w tym:

I w kryterium ci4glo5i: 0 pkt w wyniku udzielenia odpowiedzi ,,nie" na pyltanie

w ankiecie ofbrtumei w poz. nr 1.1.1 .l cyt. ,,Czy w dniu zlo2enia oferty oJbrent realizuje

na podstawie umowy zctwarlei z Funduszem proces leczenia iwiadczeniobiorc|w w

ramach danego zakresu iwiadczeri i w ramach obszaru, ktdrego dotyczy

postgpowanie? ",



w kryterium jakoSi:

a) personel - 15 punkt6w, Odwolujqcy nie uzyskal maksymalnej iloSci punkt6w

w wyniku udzielenia odpowiedzi ,,nie" na pytanie w ankiecie ofertowej w poz.

nr 1 .2.1 .1 cyt. ,,Czy iwiadczenia realizowane sq przez pielggniarki z co najmniej 2-

letnim doiwiadczeniem w pracy zawodowej zwiqzanej z udzielaniem Swiadczeri w

opiece realizowanej w Srodowisku domowym, (do olvesu doiwiadczenia moiliwe

zaliczenie pracy w domu pomocy spolecznej na stanowisku pielggniarki) - powyzej

5 0'% zatrudnionyc h pie lg gniare k?'.',

sprzgt i aparatura medyczna - 10 punkt6w tj. maksymaln4 iloSi punkt6w,

zewnQtrzna ocena - 0 punkt6w w wyniku udzielenia odpowiedzi ,,nie" na pytanie

w ankiecie ofertowej w poz. nr 1.6.1 .l dotycz4ce certyfikat6w jakoSci,

wyniki kontroli - 0 punkt6w, oferta nie uzyskala punkt6w tzw. ujemnych jakie

moZe uzyskai oferta oferenta kt6ry realizowal umowg z Funduszem i byl poddany

kontroli prowad zonej przez NF Z.

Wobec powyZszego nie majduje Zadnego :uznania zarz\l Odwoluj4cego, 2e Komisja

Konkursowa naruszyla zasady uczciwej konkurencji oraz zasady r6wnego traktowania

oferent6w.

Bezzasadny jest zarz:ut przedstawiony w odwolaniu dolycz4cy nieprawidlowoSci

w zakesie treSci zawartych przez Komisjg Konkursow4 w ogloszeniu o rozstrzygnigciu.

Rozstrzygnigcie przedmiotowego postgpowania odbylo sig zgodnie art. 151 ust. 4 ustawy, kt6ry

wymaga aby ogloszenie o rozstrzygnigciu zawieralo nazwg (firmE) albo imig i nazwisko oraz

siedzibg albo miejsce zamieszkania i adres wybranego Swiadczeniodawcy.

Nale2y stwierdzie, 2e ogloszenie o rozstrzygnigciu przedmiotowego postgpowania czynilo

zadoSi okeSlonym w przepisie wymaganiom.

Dyrektor POW NFZ zbadal wszystkie okolicznoSci istotne dla prawidiowego i pelnego

rozstrzygnigcia sprawy orzz dokonal oceny dowod6w z uwzglgdnieniem wszystkich twierdzefr

i zarzut6w Odwoluj4cego. W spos6b jednoznaczny ustalil, i2 nie doszlo do naruszenia

j akichkolwiek przepis6w prawa.

NaleZy stwierdzii, 2e postgpowanie bylo prowadzone przez Komisjg Konkursow4

zgodnie z obowi4zuj4cymi przepisami prawa, w spos6b gwarantuj4cy zachowanie uczciwej

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

nie naruszaj4c w toku postgpowania konkursowego jego zasad okreslonych w ustawie, aktach

b)

c)

d)



wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz zuz4dzeniach wydanych przez Ptezesa

Narodowego Funduszu Zdrowia.

Bior4c pod uwagQ powyzsze nalezy stwierdzil,2e nie zostal naruszony w Zaden spos6b

interes prawny Odwoluj4cego. W trakcie postgpowania zapewniono r6wne traktowanie

Swiadczeniodawc6w, niezrniennosi warunk6w, kt6re podlegaj4 ocenie w toku postgpowania

oruz przesfizegalrrie okre6lonych w ogloszeniu procedur.

Wobec powy2szego 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

niniej szej decyzji przystuguje wniosek o ponowne rczpatrzenie sprawy. Wniosek sklada sig do

DFektora Podkarpackiego oddzialu wojew6dzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia ul.

Zamkowa 8, 35-032 Rzeszow w terminie 7 dni od dnia otrzymania decyzji.
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Otrzymuj4:

l. 09w031158 VITAL-MED Spolka z o.o., NIEPODLEGLOSCI 59'37-200 PRZEWORSK;

2. 09R/030295 Jan Pado wsp6lnik spolki cywilnej: Niepubliczny Zaklad opieki Zdrowotnej "Lekarz
Rodzinny" i.c. Jan Pado, Teresa Pado, Maria Najsarek, D9b6w 159,37-200 Przeworsk;

3. 09R/030295 Teresa Pido wsp6lnik sp6lki cywilnej: Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej "Lekarz

Rodzinny" s.c.lan Pado, Teresa Pado, Maria Najsarek, Dqb6w 159,37'200 Przeworsk;

4. 09R/030295 Maria Najsarek wsp6lnik sp6lki cywilnej: Niepubliczny zaklad opieki Zdrowotnej

"Lekarz Rodzinnyi' s.c. Jan Pado, Teresa Pado, Maria Najsarek, D9b6w 159'37'200

Przeworsk;
5. 09R/030834 'DORMED' spolkajawna Dorota i Pawel Brzozowscy, Kopystyriskiego 15, 37-500

Jaroslaw;
6. 09R/030962 Niepubliczny Zaklad opieki Zdrowotnej NovI-MED Bartosz Nowicki, 3 Maja 2,

3 7- I 00 tr-afcut;
7. 09R/030970 Motyka Mada, Gwizdaj Al' Jana Pawla II 18' 37-200 Przeworsk;

8. AJa.


