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Dzialaj4c na podstawic art. 152 w zwi4zku z arr.l54 r,Lst. I - 3 Ltstawy z dnia 27 sicrpniu

2004 r. o iwiadczeniach opieki zdrowotnoj linansorvanych zc Srodk<irv publiczni'ch (t-j. I)2. t,

z 2008 r. Nr 164, po't. 1027 z p62n. zm.) zwanci dalc.i ,, a.rlznlr,r ' oraz ar1 l0'1

iart. 107 d I ustawy zdnia14 czcrwca 1960 r. kodcks postqpowania aclm inistracr,incgo 1t.i.

Dz.ll.z2013r..poz..267 z.c zm.) zwanym dale.j .. (2a ".

po rozpatrzeniu odwolania wniesionego prz.ez llcatg llajnus \icpubliczn-v Zaklad Opicki

Zdrowotne j O5rode k l,rofilaktyki i ltehabilitacji , ul. !'loriarislil 1,13A 3tl-440 lrvotttcz

dotycz4cego rozstzygnigcia postqpowania Nr 09- l4-000345/l{E I ln)5/l ll5.l3l 0.2(}9.02/(}l

przepror,vadzonego *. trybie konkursu o I'ert o udzielanic ir.viadczctl opicki zdloritrlnti

w rodzaju: rehabilitacja lecz.t't\cza w zakrcsic lizjotcrapia domou'a tla tcrcllic por.r'iitltiu':

bieszczadzkiego, brzozou,skicgo, jasiclskiego. kroSnicirskicgo. slnockicgo. lcskic-lo oraz

miasla Krosna.

Dyrektor Podkarpackiego Oddzialu Wo.icw(rdzl<icgo \arodorvegtt l'undusztt

Zdrowia w Rzcszowic oddala odwolanio.

Podkaroacki oddzial Woiew6dzki, ul. Zamkowa 8, 35-032 Rzesz6rv

lcl.: l7 860 41 02, f.x: 17 860 42 28, c'majlr sckretari t@nfz rzcszow.plwww.nrz.gov.Pr



TJZASADNIIiNIB

W clnrLr ll lrirrca l0l4 r'. zostalo ogloszone przez Dyrcklora l)odkarpackiego Oddzialu

\\'rrlcr.rrirlt kicgro \ar'oc](rrrcSro lirrucluszr-r Zdrowia w ltzeszowic postE)powanie konkursowc

rr' plzcdnrior:ic zau,alcia urnriu o udziclanie Swiadczcri opicki zdrowotnei w rodzaju:

rchabilitacja lccznicziL rv zakrcsic l'rzjotcrapia clomowa na tcrenie powiat6r."': bieszczadzkiego,

brzozowsl,icgo, jasiclsl<.icgo, kr o $nicrlsltiego, sanockiego, leskicgo oraz miasta Kroslra

Nr 09-l 4-000345/ltl,l,lV05/l /05.1 3l 0.209.0210 I .

W ogioszcnir: '"vskazano obowi4zujilce regulacjc dotycz4ce wymog6w, jakie muszq byc

spchrionc przcz podnrioty skladajqcc o1-e:'ty oraz dolyoz4oe kryteritiw oceny ofert.

W dniu 2(r marca 20 I 4 r. Ilcata I Iajnus Niepublicz.ny Zaklad Opieki Zdrowotnej OSrodek

I)trlil;rlityki i l{chabilitac.ji . rLl. llo:iariska 113,A 38-440 lwonicz zwany dalcj ,.Odwolujqcy nr''

Iub ..()lcrcntcnr". zlot.',1 o1'crt5: nr 09- 14-0003,15n{El I/05/l /05.1310.209.021011510405

\\ I)r/('(1nl i( 'lr)\\ ) rn l)()sl('n,)\\Jlti .

Olcrta r'rplyn,;la l'tcr.,.inic. ()96lcm na postgpowanic wplynglo 10 ofer1.

I)o przcanalizowaniu olcrty Odrvoluj4ccgo Komisja Konkursowa powolana w celu

irrzcpror'r adzcniir postqpowaf *unLut.s,"rrych na rok 2014 i lata nastqpnc w dniu 1 kwietnia

il0l.1 r'. r,r'czwaia Oclwolr,rjqccgo do uzr"rpclnict.tia blakirw lbrmalnyr:h oI'erty w lerminie clo

7 lirr,ictnia 201 4 r'. pod rvgorcm odrzucenia ofelty. Odwolui4cy mial przedloZy6 o oSwiadczenrc

rrlr.'zl.iecz.'rrirr rt.r r'kr.. rrlrrrr,rixTlllsnit umow) oraz o przedloryi oferlq cenowq zapisanil

r'r lirnric clcklr'oniczncj z por'rodu pr-zccikrZcnia w oleloic uszkodzoncgo pliku lub noSnika.

Olclcnt uzupclnii blaki ri sl'azanc * r.rczrvaniu w drriu 2 kwietnia 2014 r. Ponadto Oferent

lrrzcl.azal l(onrisji I(onkrLrsor.vcj oSrviadczcr.ric o r,r,pisach do rcjestr(rw stanowi4cych zal4cznrk

rrr lA do t.ztt-t.i:,tlrl;rt\a \r .57i1014,,1)SO /. Prczcsa Narodowcgo liunduszu Zdrow'ia z dnia

2 palclzicmrka 201 3 r. w sprarvic wan"rnk6w postgpowzmia dotyczEcych zawierania um6w

o rrclziclanic (wiadczcn opicl<i zdrorvotnej (ze zrn).

W dn jn l5 kwictnia 2014 r'. Komisja l(onkursowa wezwala O{'crcnta do wyjaSnicnia

c I crr.:cntril sporn,r,ch harmonograrnu pcrsonelu.

W tlrirr l8 hu ict ria 20l,f r'. Oclwolr"ri4cy z1oZyl l(omisji Konkursowej slosowne

rri'i iailctcnirr l.rclsonclr,L olirz ksclllol.lic ur.ntit o (rl'iadczcnic uslug rledycznych, kt6re zostaly

l)fl_\ lL^tc.

1)o lozpoznaniLr oli:r'l rv czgSci

Odrl ol u j ilccgo spchria rrn'arunki lirrnralnc

czcici nie.lawncj postqporvania

.jarvnc.j Kornisja Konl<ulsowa uzna+a, Ze oferla

i nie podlega odrzuccniu. Ol'ertg zakwalifrkowano do



W.jej toku Kornisja Konkursowa dokonala occn) \\'szystkiclr zlo2onlch olcrt ucdlu3

kryteri6w okrc(lonych w l,arz4dztniu nr .l/201'1/l)SO7- l)r'cucslr \lt'otlou'cllo iLttttluszit

Zdlorvia z dnia 23 slyoznia 2014 r. w sprawic olircilcniu l<rltcririrr oL.:cnt rlctli

w postgpou.anitr w sprar.l'ic zau,arcia umo\\y o udziclcnic srviadczcri oltichi ztltoutittte i {ze

'/:ftt).

W dniu 2 mirja 2014 r. Korlisja l(onhursorva zaprosilu Orlu'ttlLtiaccto tlir

plzcpron'adzcnia ,uv clniu 5 naia 2014 r'. ncgoc-jacji rv splarvic ustalcnilt liczbr i ce Irr s\\ rir.:.:r. ,

opieki zdrowotnej. Odzr,l,iclcicdlcnienr clokona:rych n ic:lr trrrlicic usl.ilcti i!trl ))fr)1ol'.l

koncowy z negoclacji podpisany zarriwno przcz Olircnta.jali i Kornisjc Kortltutsou:1. lgotltrrc

zc stosownym zapiscm w/*' protokolu zbiclnoSc stanorvisk u. protokoic littticouvttr tlie

oznacza dokonania wybolu olcrcnta i pt t,y w.ecz,cnia zawatciii t"tl.tl or'r v

Po zakoiczcnir: ncgocincji zc wszystkinri olclcntami u dllszc'i cuqSci postcporrrrnirr

Komisja Konkursowa sporz4dzila lanking koncor,vy- u stosuul<u tlo riszystliich tllcrt. I'lti t rrie

zostaly odrzucone. Olcrty zostaly uszctcgowaltc w kolL'ino(ci uy'nikriiLlccj z lilcznti rezIt"

punkt6w oceny z uwzglqdnicnicm wynikilw ncgocjacii. \a tlsvtLl()\\anic \\ 'r,r:l.irt:1"

koticowym miaia rvigc rvplyr'l' rv;'r-rcgocj orvana ccna..jal< ri)\',, nici: \\s/\'s1f;ic lir'lLeliiL Itjuie tlLrrr t

I{anking konoo*,y z. dnia 20 maja przcclstawia si9 nastqplr j4co:

punkt\

nr' 0lofly -'''", I ci4gr,ri{ jakoii (l',\r{t)rrr)ii "i::.r.nlll'" l4,rrr t
tl.nn'] rrunkr\- prrnl.tr I)trlrLl\' Lr\r(r: r I rirrLI\
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fitrt l;r .;l
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Komisja Konkursowa cloliolala wyboru ol'crcntrilv w lqsl(:jnoici zgodnr-' j z Lt/)'sl(rlllll j)()'i \ ri L

w rankingu koicowym do u1'czcrpania wartoSci zartr6u.icttia olitcslotrcgo s ogloszctlitr I)o

rcalizacii Swiadozeri w rodzaju: rchabi)ilacja lccznicza r.r' zatresic: liz.iotclallil tltltllorra lliL

tcrenie porviat6w: bicszczadzkicgo, brzozowsli ici3o. jasiclsliir:go. f:toitti,.:tisrliictr.o.:,alrr)cl\ieir('

pozyc.la
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lcskiego or:u miasta l(rosna zoslali n'ybrani oferenci, kt6rzy uzyskali z.a ocenQ oferty l4czn4

iioSc punkt6w w pwsdz.ialc od 70,000 do 55,000.

()lcrta Odr.voluj4ccgo zoslala A<>z.ona na trzy nTicjsca udzielania Swiadczeri. Uzyskala

ogirlcnr 29.u15 plit (lohalizacjc Myczlttiw i Sanok), w tym: za krytcria niecenowe - 19,828 pkt

i 10.0{) pkt za ccng zajrnr.rj4o ostalocznic 5 miejsce w rankingu koicowym oruz 24,828 pkt

(lokalizacja lwonicz). w tym za krytcrium niecenowe - 14,ti28 pkt i 10 pkt za cenq zajmuj4c

ostatcczl'ric 8 miojscc w rankingu koiicowym - co bylo niewystarczajqce, aby oferta zostata

wybrana do zawarcia umowy.

Kryrcriarni nicccnowyrni w plzedmiotowym postgpowaniu s4: ci4gloSi (organizacja

r-rdziclania 6wiaclczcri opiel<i zclro*,o1nej zapewniaj4oa kontynuacjq procesu diagnostycznego

lulr tcrapoutycznegcl, w szczcgtilnoSci ograniczaj 4ca ryzyko przerwania leczenia w ramach

clarrc.eo zakresu Sr.riadczcri rcalizowancgo na podstawie umowy o udzielanie Swiadczeri opioki

zdf0u()tn0i zar'vartcj z \lrZ obowi4zuj4ccj w dniu zioZenia of'erry), jakoS6 (personel,

zcwnqtrzlla occna, wyniki konlroli) i dostqpno$6 (liczba dni i godzin pracy w harmonogramie

pracy. organizacia prz.y.jqc iwiadczcniobiorc6w oraz brak baricr dla os6b niepelnosprawnych).

IliorE pocl ur'vagq ltrytcria nicccnowc occna oferty Odwoluj4ccgo przedstawiala sig nastgpuj4co:

Miciscc uclziclania Swiadczcrl Myczk6rv:

l. .lAKOSa - 4,tt28 pkt na 40,000 pkt mozliwych.

I((rznica clolycz4ca uzyskanych a mo2liwyeh do uzyskania punkt6w wynikia

z udziclcnia odpowictlzi na pytania ankietowe:

. ncgat)'*,ne.i odporvicclzi na pytanie 1 .2.1 .I. Czy w realizacja iwictdczeri uczestniczy

clotlatkott,o tet:hnik nm.sazyslo w wymiurze czasu odpowiadaiqcym riwnowa2nikowi

co nuimnie.i ! ctatlil,

r pozytywnej odpowicdzi na pytanie 1.4.1.1. Czy w wyniku ostdtniej kontroli

przeprowodzonej przez Nl;'Z i zakoy'tczonej wystqpieniem pokontrolnym stwierdzono

udzielunie lwiudczcri przez personel o kwolifkacjach ni2szych niz wykazane w umou,ie

ltrb ttdziclonie lv'iadczey't w spostib i w warunkach nieodpow iadaiqcych wymogom

okre ilon)trn v, umou,ic/brak.lprz(lu i wyposaienia wykazanego w umowie (brak atesttiw

lub przcyltltkitrl l
I ( 14(il.OSC: - :,Otttl pkr na 5.000 pkr moZliwych.

.r IX)S'l iiP\OS(l - 10 pkt na 10 pkL mo2liwych.

Micjsce udzielania Swiadczcri . hyonicz:



L JAKOSC - 4,t128 pkt na 40,000 pkt mozliwych.

I{62nica dotycz4ca uzyskanych a moZliwych ckr ttzyskattia punl<t6rv rvvnikla

z r-rdzielenia odpowicdzi na pytania ankictou'c:

. ncgatywnej odpo*'icdzi na pytanie |.2.1 .1. Oz1' v' reulittt ju itt'iudt:zcit Ltc':t'\!:ti(:l

dotlatfutwo lechnik masaZ)tsla u, ty)miut ze tzusu otlltotriut.luf uttn tr)trrtortrt::niktrti

co naj mniej I elalu?,

. pozytywnej odpowicdzi na pytzrnie lr4.1.). ()zy vl vt.t,niku o,slutnicj liotrtntli

przeprowaclzonej przez NlrZ i zukoy'rczonei wystqpienicm pokontrolnynt .rtticrti:tttt,t

udzielonie .iwiadczen przez per.sonel o kwaLi/ikucjuch ni!,s2.\,clt ni: v'lLtt:uttc tt ttttlt)tt it'

lub udzielanie iwictdczefi w sposrib i vt v,urunkach nicodpov,iudoitlcych tr.t,rttogont

olcreilonym w umotrie/brak sprzgtu i wypo:;u|evi6 v,ykuzttt'tcgrt tt: utttrtu'ia (bt'trk Lrtr 'tr,itt

lub przeglqd6u,) l
2. CIAGLOSC - 0,000 pkt na 5,000 pkt rno2liu'ych.

R(l2nica dotycz4oa r.rzyskanych a rno2liwych clo uzyskania punl<tow r.r,r'nikla z lLtl,tir:letlt t

ncgatywncj odpowiedzi na pytanie ankictowe l.l.l.l. (lz.v v' dniu :lo:cniu ttferr-r ttfcrunr

realizuje na podstau,ie umow)) zatwadei z l;unduszem prote t lac:crti.rt lv itrt.ltzeniohittrtit

w ramach danego zokresu .iu,iadczeh i w ramtrch obszaru ktdrcgo drtlvczl' po'ttg1trtu'anic ?

3. DOSTIIPNOSC - l0pktna l0pktmozliwl'ch.

Miejsce udzielania Swiadczcri - Sanok:

l. JAKOSC - 4,828 pkt na 40.000 pkr mozliwyr:h.

I{62nica dotycz4ca uzyskanych a moZliwych do ttzyskarlia pr-tnktrirv wvnililrt

z udzielenia odpowicdzi na pytania ankictowe:

. negatywnej odpowicdzi na pytanic 1,2.1.1. (:rr v, t't:uliztrt'jtr .itrirrr.lc:ati 11s11, "rlit 
-

dodatkotuo technik masu2y.tta v' yqymiarze czct.su otllxttt,iu<lujtlc;:rtr ritttttttttt:niktnrt

co naj mniej I eltrlu?,

r pozy.tywncj odpowicdzi na pytanic 1.4.1.1 . C:y y: v))niku o.stutnici kontntli

przeprowadzonej przez Nl;Z i zukonczon.ei wyslqpienien prskontroln.ltm .slu,ierdzttntt

udzielania iwiadczeit przez personel o bwtrlifikaciach ni2s:ych niz v'.yktcunc tr ttrtttnric

lub ttdzielanie lwiadczefi u, sltos6b i w v,urunkach nie ot.lpov' iudttltlt.vt h v'.t mogont

okre,ilonym w umowie/brak sprzgttt i u5tposaienia wykuz(rncga v, urnov,ic (brak ulc.tltjtt

luh przeglqd6+v) ?

2. CIAGI,OSC - 5,000 pkt na 5,000 pk1 nro2liri'yoh.



:1. DOS'[ lll'NOSC - 10 pkt na l0 pkt nloziiwych.

W dniu 20 maia 2014 r. przcdmiolowc postgpowanie z.oslalo roz,slrzygnigte,

a ogloszcnic o rozslrzygnigciu ukazalo sig na stronie internetowej Podkarpackiego Oddziaiu

\\i o jr:r.voclzkicgo Narodowcgo liuudlLszu Zdrowia oraz zostalo wywieszonc na lablicy ogioszeri

rv.jcgo sicclzibic.

Ol'crta Odwoiu.l4ccgo nic zostala wybrana do zawaroia umowy.

W dniu 22 nraja 2014 r. oraz.22 nraja 2014 r. O['crent skorzystal z prawa zapoznania sig

z clokr,rmc:rtacj a konkulsou'4, a nastqpnic w dniu 27 maja 2014 r. Odwoluj4cy zlo2yl do

I)yrr:l<tora l'OW NIrZ oclwolanic od rozstrzygnigcia przedmiotowego postgpowania.

Odwoianic;/ostal() zlozonc u, lcrrn inic.

W zloZonyrn odwolaniu Ot'crent zaZ4dal ponownej oceny swojej ol'erty w zakresie ceny,

cirlgbSci, komplcksowrSci" dostgpnoSci i jakoSoi. Sformulowal liczne zarztty dotycz4ce

prou,aclzouego przcz i(omisjg Konkursowq postgpowania konkursowego. Zostaly one

przybli2onc konkrctnic iv dalszcj trcSci uzasadnicnia decyzji w ramach odnoszenia sig przez

Dyrcklora I'OW NIrZ do ka2de.qo z nich.

Pw.etl ro'tpatrzrn icm odwolania l)yrektor Podkarpackiego Oddzialu Wojew6dzkiego

Narodowcgo Fundusz-u Zdrowia w Rzcszowic pismem z dnia 23 maja 2014 r., znak'.

\N O.0212.92.2014.1),{, poinformowai Odwoluj4cego o przyslugujqcym mu zgodnie z art. 10

\ 1 Kpa, prawic do czynnego udzialu w kaZdym stadium postgpowania, a przed wydaniem

dccy t.ji prt.ct. D-vrcktora l)OW Nl;Z w l{zcszowic w przedmiotowcj sprawie o moZliwoSci

rr r'lrrrrvicclzcnia srq co clo zctrranvch dowodtiw i matcrialciw oraz, z.glosz.onych Z4dafi. Ponadto

ilo\\ \,lsz\'l)l pismcnr poinlitrmowal lvszvstkic strony postgpowania o mo2liwo5ci korzysturia

z rLprawnicfi o Jtltirym ulowa w ar1. 10 
"6 

1 l{pa.

/- porvy'2szych rvzglqdtiw przcdlu2ono tcrmin do wydania decyzji ptz.ez Dyrektora POW NFZ

do clnia 30 ozerwca 20lzl r.

Odwoluj4oy skorzystal z prawa wgl4du do akt i w dniu 6 czerwca 2014 r. przedloZyl pismo

b,,'cl4cc uzupclnicnicrn w/w odwolania i zawiera dodatkowe 7,arz\rry c<t do prawidlowoSci oceny

lrlzcdlolonych w postgpowanir: olbrt.

Majrlc caloSi powyzszogo na uwadzc l)yrektor Podkarpackiego Oddzialu

\\'rr jcr.r,ridz)iicgo \arodor,vcgo l:uucluszu Zclrowia w Rzcszowie zwalyl, co nastgpuje:

Odwolanic nic zastr.rgujc na urvzglqdnionic.

Olgan plzcanalizowal plawicl{owoS6 prowadzonego przez Komisjg Konkursowq

postQpo&,ania. nic dopatrui4c sig Zadnych uchybicri. rr-aleZy zauwa2y6,2e Dyrektor Oddzialu

o



rol.poznaj4c-v odwolanic nic prorvadzi ponowrric poslgpo \\'.rr i.r \\ 5i)r.r\\iu z,rrr.ltir tti)io',,'

o udziclanie Swiaciczcri opicki zdrowotnej. lccz lozpozrurjc spril\\c \\ LrtLrricsii:nitt ,l,r

konkletnego podmiotu i konkrctnyoh czyntroSci. Nic porricla ratult) c/\ltrr('5(i

zarczcrwowanych przcz ustawg dla konris.ji powolanci przcz l)r'r'c)<tolu OdclzialLt. J)1 :e litor

Oddzialu bada czy rozstrzygniqcio postgpowania clol<onauc przcz korttisjq zostalo pLrtll,,L":

z naruszenicm zasad postepowania i czy wskutck tcgo closzlo clo naluszctria intctcsu ptitri Itcuo

Odwolujqccgo w rozumieniu art. 152 us1. I oraz afl. 134 ust. I rrslar'r'1 .

I{ozpatrnj4c przedmiotowe odwolanic od fozstrzyguigcii.r })ostqpo\\,ania lionJtutsoiicl:,,,

Dyrcktor POW NIIZ poclclal szczcgtilowci analizic r'r'tatcriill clo\\ odo\\'\' spra\\ \ - c(J

w konsekwencii r-mroliiwilo dokonanic pclncj kontroli prar.t idlor.r ttsci f,f /i.jl-rr()\\ ltrl/r'irr I

zaskarzoncgo p0stcpor.l'ani a l<Onl<ut'sowc go.

\la mlrtcri l dovlrrdor.r v sk ladria sig:

l. wszystkic ofcrty zlozone w przcdnliotowynl ptlstgporl'atlitL kottl<ltrsorlVIn.

2. dokumenty wylworzono plzez Komisjg Konkulsowrl w lllrc(l|niolo\\\'ll1 poslgllo\\rtnirr

konkursowym,

3. dokumenty, pisma, oSwiadozenia sklaclanc przcz olcrcul6\\ t oclporvicclzi tra rvcztr r.tui.L

do uzupolnicnia brak(>w lbrmalnych.

4. wyja(nicnia skladanc przez o1'cront6w (w odporvicclzi nu uczrrtLtti:l iit'illt';it

konkursowej),

5. 7.Io',,onc protcsty.

Odwoluj4cv zazqda'l ponowncj oceny wlasnc.i olcrty u zitkt.csic cctr\'. Slot ttrt

stanowisku, 2o wskazana przoz nicgo .,cena I ,0A P LN :u lttrnkl ic.\l (attu burrltt w.J'tt trLtnt.r

i rozwa2nie zapfoponowonq". Stwierclza, 2e ol'orty innyoh ol'crcrrtitr,r (l,llt, ..1)()Mlil(-\,'ll.l)'

I)ominik Kozubal i l)awel l)uilak Itlll ln Vl l ltchabilitac ja clonrou,a) zostall u'-v-bratrc przv

ccnie 1,00 pomimo. Ze sE to (wiadczcniodawc,r' no*'i bcz cilillloSci trclzicliirria Suiarlczcri

i ccrtylikatu ISO.

Nalc2y zauwaZyi, 2c w rankingu koricowynt postgporvania po\\.\lsle olcrlr rrQ. klr'|.:t itrit

ccny zostataly ocenionc tak samo jak olcrta OdrvolrLi4ccgo. (iilglo(i LLrlzjelrttrili sr ia,llz,'I

i posiadanie certyfikatow .jakoScr s4 krytcriami nicccnou'ynti i rtio mogtt Lrl'c btitrrc por.l trtvrtg';

przy uzyskiwaniu przcz oI'ercnta pr-rnkt6w za ccng.

Odwolu.j4cy podnosi rrirvnie2, r.e ,,ofbrcnt NZOZ Cl)Ol' ,.l.lllll,l lart.tu Lfittr:ik 1tr.: ';

cenie a,87 PI"N za punkt zaslttsowal dtrmyting lLrpittzczl: t:aleu 1to!it1ki iLtsl Llobticit t'tttktt

i vtyeliminowanie kmkw'cncii Pol)r:r: :dproPonort uttL t:anl tti:s L'i or1 /io.r:/iirt . l rtkic
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i\\icr(ircni0 goclzi \^, istotg prowadzorlcgo postQpowania konkursowcgo. Oferenci bgd4cy

prolcsionalistanri rr, zakresic prou'adzoncj dzialalnoici maj4 swobodg w zakesie kalkulowania

ccny olilLy. Konrrs.ja Konkursou,a jcdynic bacla ozy cena nic jcst raz4co niska, gdyZ w6wczas

zgodnic z alt. 149 ust. I pl(1 4 ustawy maona obowi4zck ofcrtq odrzucii.

Odrvolujrlcy' u,nosi o l)()no\ nq occnq swojej oI'erty pod wzglgdem ci4gloSci,

konrplcksowoSci. doslgplroSci i jako$ci. Odnosz4c sig og6lnic do tak slormulowanego rzn'niosku,

rv tvrl rric'jscu nalczy przypomnic6. Zc l)yrcktor Ocldzialu nic prowadzi ponownic

iri)slci\o\\irnia r,r splur.r ic z;rrr,irrcia umrirr o udziclanic Swiadczcri opicki zdrowotnej, leoz

lozpozn:rit sirra\\!^ \\'odnicsicniu clo konkrctncgo podmiolu ikonkretnych czynnoSci. Nie moZe

zatcm powiclac czynnoSci zarczcrwowanyoh dla komisji.

Otlu,olujqcy unioskuj4c o llonolvnq occng ciqgloSci realizacji Swiadczeir podnosi, iZ

..(.)l?r'anci ttbran \r lokLr poslcpo)t'uniu nie ntogli do.slui ltunklacji ut lym zakresie z uwugi ttu

brrtl' .spclnienitr fu 1,1!:7 i7,r'1 tiqglo!r:i". 'l akic twierdzcnie nie znajdujc uzasadnicnia

u zllrrr.naclzon),ur rv sprinr'ic rnatctialc dowodowym. Z rankingu koricowcgo wprost wynika, ze

Zadcn z r.r'vblanych olcrcntriw nic otr2."--nral punkt6w za ci4gkrS6 udziclania Swiadczeh.

()rlrvolr,rj4cy wtosi o lloi.rowna oceng o1cfl)r w zakresic kompleksowojci udzieiania

(rriaLiczcri. lrlrrczirsr:ur zgodnie z zapisarrri zalqcz.nika nr ) dc> tarz4dr.enia nr 3/2014/DSOZ

l)rczcsii \:uorloucgo lrrLncluszu ./.clrorvia t dnia 23 slycznia 2014 r. w sprawie okreSlenia

krylenriw occnv olcrt rv postgpowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielania Swiadczei

opiclii zcllor.rotncj ital',cla rrr 10 dotyczqca rehabilitacji lecniczel takie kryterium nie

urlslqjnjc *,przlpadku occny oltrt rv zaklcsic fizjotcrapii domowcj. Zgodnic z zapisami w/w

zatzltdzcnia kt1'tcrir-un holnplcksowo(ci [rane.jcst potl uwagq tylko w przypaclku occny olcrt

z zllircsLr rchabilitacji ogrihto Lrstro jolvc j w warunkach stacjonarnych, rchabililaoji

pu inrono loliczncj rv r.ramnkach stacionarnych, rehabilitacji ncuroLogicznej r.v warunkach

s1:rcjonulnr ch oluz lchtfrilitacji kar tliologiczncj w.r.larunkach stacjonarnych.

t )du o1L rjacr rr Liosi o po It o lr. r'r.r occng o l'clly rv zal< rcsic dostgpr.roSci udziolania Swiadczcfr.

lu.oLlitic z z:ipisarni zalacznika nr 3 do t;trz1dz.cnia nr 80/2013/I)SOZ Prezcsa Narodowcgo

lruntlLrszrL /-clrou'ia z dnia l6 gruclnia 2014 r. w sprar.vic okrcilcnia warunk6w zawierania

i r-cirlizacji unrriw r.v rotlzaju lcl.Labilitacja locznicza ozas pracy powinien wynosii ,,co nujmniej

5 tlni v, t),godnil.t". Ol'crta Odrvoiui4ccgo otrzymala maksymalnq wyceng punktowa w 1ym

zalilcsic. \alcz.v doclai. iz olcrrl olcrcntcirv rvyrnicnionych w odwolaniu E. IiFIU ,,N-MltD"

.kxrrrna \izirnl<icwicz i lil Ilj ..1)O\,1lll(-M lll)" I)ominik Kozubal r(rwnicZ spelniajq powyZs/.c

kr-\ lcriur'r'r (za pracc i cln j w tl,godniu naleZy uznai pracg wykonywan4 ,,co najmniej 5 dni



w tygodniu"). Praoa powy2ei 5 clni w lygodnir.r (jak to ma micjsoc rv przypac'll<tt Odr,r'olLrjuccgo )

nie jest dodatkowo punktowana.

Odwolujqcy 24da ponownej occny oferty r'v zalcrcsic jako(ci Lrdziclania Sr,viaclczeri. .lak

.ju2 wczeSniej wspomniano na to krytcrium skladaj4 sig: pcrsoncl, zcwnqtrzna occnel

(ccrtyfikaty ISO) oraz wyniki kontroli.

W rozbiciu na elemcnty skladowe ranking ol-crcnt6w wg, krvtcrirrm .lako(ci w1'glrltlal

nastQpuJ4co:

pozycja $'
rankingu

nr ofcrty

09-t+
0003 45/l{ltl I/05/ l/05. I 3 10.209.02/0 l(r10405I

2

09-14-
000145/Rrt r,,05/l105.!ll0 ?0.?!?414i{14)
09- 14-

000345/l{tit r/05/l/05. I 3 I 0.209.02/0 I /2rc4053

09-1.1-
0003 45/ttDH/o5/ l/05. l 3 10.209.02rc l/l/0405

)
09- l4-
00034s/ltuHl05/ | 

^)i. 
I :i l 0.209.02/01 i5l),105

)
09-t.1-
00034 5/t{1.] t/05/ l/05.l3 l 0.209.02i0 l/5/040 5

'7

09-14-
000345/ltl-lH,'05/U05. I I I 0.2,09.0210 l/,V040)
09-14-
000345/REtVO5/lrc5. 13 1A.249.0210 | 1 5/04058

tJi

;*l
Komisja Konkursowa maj4c na uwadzc ekorromil<q proccslr korltritl( towilll lit

zdecydowala siq dokonywa6 analtzy prz.ed|d,.on1,ch w postqpou,aniu konkursosvtt.t olcrl llit

itcldstawie wypelnionych przcz ol'crcnt<iw ankict. stanorviqcl'crh integt'alnq czg(c olclt. Kornisllt

Konkursowa dokonuj4o analizy podanych oclpowicclzi na pyLania arlkictorvc dot)'czllcc

kryteri6w niecenowych, bior4c pod uwagg pozytyrli,nal lub nc!lat),\\'ur1 odpouic.ll. lrlzlztrrlr''tl L

of'erentorn punkty.

Nalc?y zaz.naczyi,2e Komisja Konkursow'a clokontLic occuv olcrtl tN opill'cltl

o 6S'"viadczenia idokumcnty w nicj wystgpujEcc. Kazdy oi'orcnt ponosi oclpo wicclzialno(c za

trcsi zlozonej ol'crty ijest zobowi4zany przygotou'ac ii1 7. Dalci,.yLLI starannoSci4. I)latcgo tc7 nic

moZna uwzglgdnif w Zadcn sposrib wniosku zgloszonego plzcz Oclwolr.ri4ccgo rv przcclmroctc

zmiany odpowiedzi na pylanic ankictowe.

Odnosz4c si? do zarzut6w Odwoluj4ccgo clotycz4cycl, ixrsiacla:ria bqclZ nie ptzcz iutlvclt

of'erent<iw certyfikat6w ISO nalc2y stwicrclzii, lc Kornisja KttnI<ursou'a potraklo\\'ilil.L i(t\\rrr,

()

porsot|ol
oc0rlx (lSO)

ko nllr)li i:r koi('

l)rzcllr0!\ N(lzo l:lczn ic

rrr.i przcz N I,'Z

0

tl

l0

.lj

.li

0. t 7.1

-().I 7t

ij

.l ll]s

,1.821i)



\\s/yslkicl) olcrcntriw w zahrcsic occrry dokunent6w certylikujEcyoh systcm zarzadzama.

Olclta OcluolLrjqccgo \'\ tvm zal<rcsic zoslaia occniona u. ramach wszystkich 3 lokalizacji

rnaksvrnaln4 liczbip pu nlittirv.

Odri olu.j4cv \v s\\ vl.n oduolaniu zarzuca Konisji l(onkur"sowej laz4ce naruszenic prawa.

I'or'rolu jelc sic na zapisl' aft. 134 us1. 1 ustawy Odwolujqcy stwiordza fakt nie podpisania

lrrzcz u,szyslJ<iolr cz{0nkirw l(omisii Konkursowcj nastqpuj4cych dokument6w: ,,Stwierdzenia

ltrut idlotroit:i oglo:zaniu postcpowuniu prov,udzonego w tt'ybie konkursu ofert", ,,Protokolu

:: ltosiadzt:niu konrisji tt,c:gsr;i .fau;nai", ..1'rolokolu z po.siedzenia komisji - podswnou,anic

ltrt.t tcltly,ttttitt . ..Oglo.rzcnia o rozslr4'gnigc iLt postgpora'ania w trybie konkursu oJbrt" oraz.

t )itr itrrl<:tti c:lortkt konti.s ji Konk.ur.sov,ei .

()tinoszac sic do tceo rarzulLr n:l ustqpic nalcZy' stwicrdzic. 2e zgodnie z zapisami $ 7 ust.

.i rcsuliirtinu pracy komisji prowaclz4cej postgpowania w sprawic zawarcia um6w o udzielanie

irr,iadczcri opicki zdlowornej stanowiqccgo z.al4az.nik do uohwaly Nr 35/205/l Rady

\trroclowcgo liunciuszu Zclrorvia r. dnia 4 pa2dz.iernika 2005 r. Komisja konkursowa podejmujc

tlcclzjc w obccno(ci. co najmniej 2/3 jcj skladu. Analizuj4c iloS6 zlo2onych podpis6w

czlonk6w l(ornisji Konkr.rrsowcj pod w/w dokumcntami nale2y oznae, 2e powyZszy wl,rnog

lostal zacltowan).

\a <Lzicn loz-pozn:uria ninic.lszego odwolania l)yrcktor POW NfZ zauwaZa,2e brakujqcc

r)\)dpis\ na u',u. tiokLulcnlach zostalv rrzlrpclnionc przcz wszvstJ<ich pracownik6w bior4clch

rrdzial r.r, czlrrnoSciuch nirni objgtych. Organ strvicrdza r<iwnieZ, ze samo zanicchanic

natvchmiustorvcgo podpisu dohuurentrr plzez placownika nie miakl Zadnego wp.lywu na

lrroccdulc occnr, i rvr,lrolu ol'clt. l)onaclto- l.rowolywanio sig pt r.ez Odwoluj4cego na przepis

rrrl. 134 ustarv;' tlol1czi1c1, Iclrvncgo tral<to'"vania wszystkich Swiaclcze'iodawc6w oraz doznanta

irszczcrbkr.r nalcly r6rvnicl ntnrc za chl,biony. llior4c pod uwagg fakt, iZ w/w dokumcnty s4

rkriir.urrcntarni ,.r,vspirlnymi" d1a r'vszystkich Swiadczcniodawcow i dotycz4 elemcnt6w

rr:;1xilrr1,ch postcpowania nic nroZna u^1af,2e Odw'oluj4cy rv przeciwicristwie do pozostalych

,rlcrcnlou' doznai uszczcrbku iutr tcz zostal nicr6u'no potraktowany.

Orlr,r'o1u ji1c r, podrtosi zarzrrt, iz Komisja Konkursorva nic odrzucila ofcrLy ol'ercnla:

..1'trt r/ l)trluk lllilLl-l'l'l llchuhiLituc ju tlontov,u, ktory n,ykazu je inne informacje we wpisie tlo

e,r idcnc ji dziululno.ic'i go.:1xtdcrrczej, u,ltisie tlo rejeslr15v, gtdntiot6tu leczniczych. Z,arzuca

niczgorlrroic pomigdzl, tlanvnri zarvartymi w/w wpisach (3tl-500 Sanok, ul. Blonie 5)

it rvyl<azanynr nricjsccnr udzielania iwiadczei w ofcrcic (38-500 Sanok, ul. Ilionie 5122,25).

Odrr<rlujilcv uwa7a. 2c podanv adfcs jcst sprzeczny z danyrni zawartymi we wpisach. 7, takim
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tu.ierdzcniem nie moZna sig zgodzii. JuZ pobiczna analiza rvskazu.jc. il danc zawattc w olclcic

s4 uszczeg6towionc w stosunku ci<l danych zawaltych wc wllisic (poza nuttrcrctt.r bLtdvnl<Lr

podano te2 numcr lokalu), a nic sprzecznc. Doclatkowo Korrrisja Kortltutsorvzt zr'r'crv ll korvala

stan I'aktyczny z danyrni przckazar.rymi przcz oii:rcuta poclcz.as kontloJi.

Nalc2y przypom:rici, 2c ol'crent skiada ..OSwiadczcnic o r'vpisach rlo rcicstlritr'-

slanowi4cych zal4cznik do aktualncgo z.arzz1clz,cnia r.v sprarvic rvatLtnktiu postt:pourrtri;t

dotycz4cych zawicrania umrjw a kornisja je wer.vlikujc. u, szczclliltro(ci czr sl.rccialrrose r

kom6rek organizacyjnych i dziedziny mcclyczne s4 odpou'icdnic clla rcalizacji zaltrcsu. :ta l<ltitr

zosLal.a zlo;zona ol'er1a. Kontisja Konkru'sowa clokonala tcgo. w Lyttt zwcry li)iouala dane zc

stanem laktycznym i nic dostrzegla nicprawidlowo(ci.

Zdanierr Olclenla w4tpliwoSci budzr lakt, i2 w protoLolc liontroli w/w olclcrll

oSwiadcza, ,,2e sprzgt do rcalizacji !u,itrdczefr .ia"'l Pop.\'ul.v i ot lul do tutpt \t.t \t ol(t(ii

wykazal 2 zestawy .\przgtu". Odwoluj4cy ma w4tpliwoici cz.v- caly' rvvkazanv sprzcl jr'51

popsuty, lecz nie wskazujc dowodciw. kt6re obalaly b)'to stwierclzcnic\\i z\\'iiJzl<rr z c7\rrrr rri(l

rno2na ustosunkowa6 siq do tak postawioncSo zarztltll.

Bcz z.naczcnia dla rozpoznania sprawy jest argumcnt por,rtrlan.r plzcz Odrvolir jilccgo. iz

dw ofclent zacz.yfia udzielai Swiadczei od l2 czcrwoa 20 )4 r'. (zgodnic z wpisctt.t clo rcicstlLt

podmiot6w leczniczyoh) a umowy maiq byi zawerLe od I lipca 2014 r. I)zialzrlno(c

Swiaclczeniodaw cy prz,atl tcrmincm rozpoczgcia udziclania Swiadczcri r.r' ramzrch ttmowv z \lrZ

nic jest przedmiotem zainlercsowania Komisji Konkursolvc j

Odwoluj4cy podnosi zarzut,2c Komisia l(onktrrsor.vtr przY r()/.slr./)!itnitt Irrsteptrr'ratrta

konkursowego nie uwzglgdni.la topogralii woiew6dztw.a podkar'1:ack icgo i tvm satuvrtt ttie

zabezpieczyta r(rwnego dostgpu do udziclanych Sri'iadczct't. \alcz-r'zaLtrtltzri. ;..'sirlit,lt.'Llllrl

fizjgterapii domowej rcalizowanc sq w domu pacjcnta. W zt,r,iazli u z l1'ttt attalizil clttstcprt'r.ui

do swiadczef w oparciu o wykazane w olbrtach micjsca przcchor.r,l,r"-aria splzglr.r

i dokurncntacji medyczr,ej jest calkowioie bezzasadna i nic znajclujc rtcionalnvch przcslll)cl(.

'fo Swiadczeniodawca rna tak zorganizowai iu,iadczcnia, aby .lc rcalizorvac zgoLlnic

z obowi4zgj4cymi przcpisami. Zakladanie a priori nicwlaScirvq rcalizacjg Srviaclczcri icst

niczym nie usprawied liwionc.

odwotui4cy podnosi w swoim oclwolaniu, 2c "tt it)sz)t'\'lkich ttfr:ranlit tylonirtnl'tlt

v) lOku pOSt?powaniu bruk w o/brcie cz. IJ .str. 2 - l'odwl'fu tnrrtt .\l\t u tt4tiu t'l(rl l)0.\i(!(lu

w cz. II slr. 2 ,-l'orJw)tkorum.rtu,r.r ". I)yrckkrr Oddzialu strvicrclza. zc u'sz)stkic trletlv zltllcrrrl.t

ten element. Jest on automatycznic gcnc:'owany w czasic.jcj c lclitlo n iczlrcgtt lrvorzctlia. lltitli



.jcgo rvl pchricnia przcz ol'crcnt6w wynika z tcgo, 2e dcklaruj4 w ol'ercic, i2 bgd4 oni rcalizowac

sr'r'iaclczcn ia sanrodzic h-ric.

\astqpnic zclanicm Odrvoluj4ccgo zloZ.cnic oSwiadczcri o samodzielnej realizacji

srri.rciczcri plzcz irrrrlch olcrcntciu.icsl sprzcczne z S 10 us1. I zarz.4dzanta Prczesa NFZ

z tlniu (r lisLopacla 2013 r. r,r sprarvic Swiaclczcri gwarantowanych z zakrcsu rehabilitacji

lcczniczcj. Nic moZna zgodziC sig z tyln lrvierdzeniem. Zarz.4dz,enic Nr 80/2013/DSOZ Prezesa

Nrroclowcgo liunduszlr Zdlorvja z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawic okcSlenia warunk6w

zirwioreuriri i rcalizacji umriw w roclzaj!L rehabililacja lecznicza nie wymaga od

su'iarlczcniodawc), bczrvzglgdnic posiadania podwykonawcy w zakresic badafi

rliagnostvczntch. S wiaclczcniodawca mo2e zabezprcczac w/w Swiadczcnia w inny spos6b,

np. poprzcz samodziclnc llnansowanic badari diagnoslycznych

OclrrolLri4cl'z\.\raca u\\agg. ),.c..O/brenl FItU " DOII.IEK-M1:)l)" I)ominik Kozubal zloZyl

()lu tl : luttlt,n 10.21.8.21l-t r'. j 2012, ltozostali o/brenci wraz z mojq oJbrtq z kodem

1,,-'J \'.'/4 ,.,/r/,,.\ ."//-r '. \tr sf,azlnl Przcz ( )lrylrlxj4ccgr) nunrcr jest numercm wcrsj i

Lr1)'tcgo prrcz ol'elcntriw oprog|arnowania i w 2adcn spos6b nie rnial wplywu na dane

lrrzckazane przcz olcrcntirw, na podstawic kt(rrych Komisja Konkursowa dokonywala oceny

0icrt.

Odrvoiujilcf irodnosi. i.e ,. 1; L ., N-Mltl) ' Joonna Niziunkiewicz wykazuje w ofercie

llcmigiu.tz Nizitrnkiev,it:a. klrir-v- nie spelnia wymog6v, do wykonyv,ania zawodu .fizj oleropeLtty

rr n4,i1 ,{ 2 pAt I tt.st. I wlw zarr.4tlzenia Nr tl0/201 3/DSOZ Prezcsa N|2. Dyrcktor Oddzialu

,/iri:\\iirir. Zc I(onrisja Korrkulsor,ra stwicrdzila. Zc r.v/lv lirjotorapcuta posiada stosownc

t.,r:rlrlilitLcic. gc11'z zgoclnic z zapisami \ 2 r-rst. I pkt 4 lit. c wlw rozporz4dzenia rozpocz4T

lrrzccl clnicm J stycznia l99iJ r'. studia wy2szc na kier unku rchabilitacja ruchowa lub

lchabilitacja i Lrzyskai tl Lul rnagistra na tym kicrunku. Podstawa prawna. na kt6r4 powoluje siE

Odu,iriLLi 4cl ciotyczl' osoby z tvtulcm magistra wychowania ll ty cznego.

Oclwrrluj4cy slwii:rdza, ii. ,,1;lILl ,, N-A4liD" ,Ioanno Nizionkiewicz przed.ttatuia umotttg

tr:ttzanirr sprJctu, tt unrou,ia bruk elenrcnt6t+ koniecznych, ct to zohou:itlzania uiyczaiqcego do

:nos:e niu uz\)\lroniu rcecz)) przez biorqcego". Odnosz4c sig do tcgo zzLrzutu przypomnicnia

\\\r'n(rqa! zc ka2d1' oli:rcnl sklada r,r' r'arrach swojcj oferty oSwiadczcnie, :Ze posiada tytut

l-.lrrrrrr rk' kolzr,staniir zc sprzqtu iaparatury'mcdyczncj stano$i4ccj rvyposaZcnic. Przywolarry

rrlzcz Oclr.i olrriilccr-Lo olircnt 16wrricZ takic oiu,iadczcnic zloZyl. I)odalkowo przcdloLyl

I.,unrisji l(onkLrrsor.rci ,.[-;rrou,g IiZyczenia" z dnia 1 stycznia 2014 r. do1ycz4c4 uZytkowania

sprrctu \.\,skazuncgo rr ol'crcic. l)odczas kontroli olcrcnta stwierdzono, ze sprzet wykazany

t2



w ofercie jcst w miejscu Lidziclania iwiadoze:i. W zwiilzl<r,r z pow\'/s/\'ln l;ral. .jcsL przcslilncl(

do kwcslionowania zlo2oncgo oSwiadczcn ja przcz lir,r,iatlozcniodowcA.

Odwotuj4cy stwicrclza, le ,,I'ut'ttcl /)u,iluk ltl:ll/-Vl'l rehubilir,rtftt tlonro',tLr ttr,

przetllo2yl pruu'idlrnvej promesy i olu,iatlczania zgrtclnia z { /.lait. I ltkt (t ',Lrr:utlzt'nit

Nr 57/2013/DSOZ Prezcsu Ncu'octou,ego I'undn,:zu Zr.lrovt,itr z tluitr 2 puztlzietnrka )013 r'

yr spralttie wrtrunkdv, po3tgpurunia *tt.yczqcyt:h ztlt,ierunitr untt)v, o udzialttnic lttiudt:.cit

opieki zdrowotnej (ze znt.)". .lcst to slwicrdzouic nicplawdziric. W zrt'i4zltLr z lirlitcnr

przedloZenia przcz wlw oJrrcnta pfomcsy polisy (Xl clo 31 sicrpnia 201.5 r. zostal or'r \\cz\\ian\

do r.rzupeinienia braku lbrmalncgo i w clnir.r 4 kwictnia 2014 r. brak uzlrpchlil. \alcl) \\ llm
micjscu zauwaZy(,, i2 takE sam4 proccdurq zastosowano w slosurtkLr clo Odu'olui;rccgo. gdr'7

jcgo promcsa polisy OC dotyczl'la jcclynic okrosu clo li I gruclnia 20 I 4 r'.

Odu,oluiqcy zat'z:uca, zc .,J'au,cl Du.iluk lll')11.4-l'l'!' ralxtltilituc jrt thttt,trLtt tii( t)(itit it'tti !l

zgodnoici odpistlw" dyplorn6r.v przcdlozon),ch w olc|cic z orYgittitlcrn. l r nrczasctit ol!'rtrr \\ ',\

ol'erenla zostala ponumcrowana oraz opatrzona podpisanri osob-v Lrpou'aTrtiattc'j. \rtlc2v ttzrtlc.

2e wszelkie kselokopic dokutncnt6w opatrzonc potlpiscrn osoby upowa2nionc'j s4 prau'dzil'c

i zgodne z oryginalern.

Odvvoluj4cy Z4da uwzglqdnicnia w ankiecic 7.loloi1c.i olerty korckty odpor,icdzi nr

pytanie ankieto\.\'e 1.2.1.1.1 Ozy u, rcalizac'j.t tlt'iudL'zci1 uczeslniL':)) dodutkov,o laL'hnik

masazy-rla v; vtypliarze czasu odltowiutluitlcvm riv'rusu'u:nikor i t;rt ttuintniei I (lLllttl :nLr

'fAK. 'lakie ?,4danie nalc?y utnat r.a niedopuszczalnc. Oclporvicdzi nl pr tania arrliictouc nru jit

istotny wplyw na occllg skladanych przcz ol'crcnt6w olcr|'. \\' istolnl spostib r'rpivuiil11 ll:t

umiejsoowienie ich ofcrty w rankingu. Nic mo2na rlomagac siq zrtriarry tr-cici ri'lasncj olcr'lr

zloZoncj w postgpowaniu konktusowym po .jcgo zakoriczcniu i to rv okolicznoSciach rtit

wybrania Ofercnla clo zawarcia unlowy. Kaldy ol'c:'cnt skladarj4c olcltg poclpisLrjc jrt irrirttlorrLrc

i bierzc u pclrri odpor,r icdziulnoic za tl;:tlc w :liu'i lii\\'lrtL. (' al\ lll 11'./u:l/i l. itt, '' r ' '.'
r,r u zasudn icn iu ninic'iszrj dccyzji.

Dyrcktor POW NItZ zbadal wszystkic okoljcznoici istotnc dla pltwirllorvcgo i pclrtcgrr

rozstrzygnigcia sprawy oraz clokonal occny dowockiw z Lrwzglgclrricrricttt r,l'szys1[iclt tr'r'icrdzcti

i zarzut6w Odwoluj4ccgo. W sposrib .jcdnoznaczny rrstalil. iz uic doszltr tlo ttltrttszctrtlt

jakichkolwick przepis6w prawa.

Nalczy stwierdzii, 2c\ postgpowanie bylo prowadzortc przcz 1<.ornisjq I(otlkrLtsoull

zgodnie z oboniqzuj4cymi przcpisami prawzr. w spos6b gwaranlujilcl zachowanic I,Lcze iu c j

konkurcncji. I)<_rkonala ona occl]y zloZonych olcrt w opalciu o .icdnolitc clll wszlstkich

l.l



kryteria, nie naruszaj4c w toku postgpowania konkursowego jego zasad okreSlonych w ustawie,

aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz zwz4dzeniach wydanych prz ez Prezesa

\arodowego Funduszu Zdrowia.

Ilior4c pod uwagQ powyzsze nalehy stwierdzi6, 2e nie zostal nanrszony w Zaden spos6b

intcres prawny Odwolujqccgo, W trakcie postgpowania zapewniono r6wne traktowame

ir.viadczeniodawc6w, niczmicnno$i warunk6w, kt6re podlegaj4 ocenie w toku postgpowama

o n /. p1' /.estrl.cganic okcSlonyoh w o gloszeniu procedur.

Wobec powy2szcgo orzcczono jak w sentencji.

Itouczcnie

Na podstawic an. 154 ust.4 ustawy z. dnia 2'1 sierpnia 2004r. o fwiadczeniach opieki

zdrowotnej finansowanych zc Srodk6w publicznych (tj. Dz. U. z 2008 r. rr 164 poz. 1027

z p62n. z.m.) od ninicjszej docyzji przysluguje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Wniosek sklada sig do Dyrektora Podkarpackiego Oddzialu Wojew6dzkiego Narodowego

lrunduszu Ldrowia ul. Zamkowa 8, 35-032 Rzesz6w w terminie 7 dni od dnia otrzymania

dccvzii.

urttyffiulq:

L NZO7. CDOP "LIllRA" Teresa lt/itusik, Baczytiskiego 29, 38-200 Jaslo;
2. RfiHtl-14'l' Rehabilitqcjq domowa, Blonie 5/22,25, 38-500 Sanok;
3. Dominik Kozubal l"i'ma llandlowo Uslugowa'DOMEK-MED", Zag6rze 6m, 38-400 Krosno;
1. |tIIU "N-MliD".ktunno Ni:,ionkietuicz, Krakowska 166, 38-400 Krosno;
5. !]edtq llajnus Niepublic.n)' Zakl.td Opieki 7-drcwotnej Olrodek Proflaktyki

i llehqbililttcii, liloriuhsku I 43 l, 38-440 lwonicz;
h. /l/a.
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