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Narodowv Fundusz Zdrowra
Podkarpacki Oddzial Woiew6dzki w Rzeszowie
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4 rok

|l/ojciech Chmura, 39-206 Pustktiw-Osiedle 36 B

I -/l

DECYZJA Nr-L2-.tzott
Dzialaj4c na podstawie art.

l52w zwiryktz art.

154 ust.

I -3 ustawy z dnia 27 sierpnia

(j. Dz. U.
z 2008 t. nr 164, poz. 1027 z p62n. zm.) zwanej dalej ,,uslawq" onz afi. 104 i art. 107
2004 r. o Swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze Srodk6w publicznych

$ 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postgpowania administracyjnego
r. , poz. 267 ze zm.) zwanym dalej

,,

(tj. Dz.U.22013

Kpa"

po rozpatrzeniu odwolania wniesionego przez Wojciech Chmura, 39-206 Pustk6w-Osiedle
36 B dotycz4cego rozstrzygnigcia postgpowania Nr 09-14-00029415PO11411114.2142.026.04101
przeprowadzonego w trybie konkursu ofert o udzielanie Swiadczeri opieki zdrowotnej w rodzaju:
Swiadczenia pielggnacyjne

i

opiekuncze

w

dlugoterminowej domowej, na terenie: 1820

-

zakresie: Swiadczenia

w

pielggniarskiej opiece

tamobrzeski.

Dyrektor Podkarpackiego Oddzialu Wojewridzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
w Rzeszowie oddala odwolanie.

wwwnfz.gov.pl

Podkarpacki Oddzial Woiew6dzki, ul. Zamkowa 8,35'032 Rzesz6w
tel.:17 860 4t 02, f^* 17 a6O 4228, e-mail: sekretariat@nfz'rzeszowpi

UZASADNIENIE

W dniu

r.

12.03.2014

zostalo ogloszone przez Dyrektora Podkarpackiego Oddzialu

Wojew6dzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w

Rzeszowie postgpowanie konkursowe

w przedmiocie zawarcia umowy o udzielanie iwiadczeri opieki zdrowotnej w rodzaju w rodzaju:
Swiadczenia pielggnacyjne

i

opiekuncze

w

zakresie: Swiadczenia

1820

dlugoterminowej domowej, na terenie:

tarnobrzeski

Nr

w

pielggniarskiej opiece

09-14-000294lsP0ll4lll

14.2142.026.04t01.

W ogloszeniu wskazano obowi4zuj4ce regulacje dotycz4ce wymog6w, jakie muszq by6
spelnione przez podmioty skladaj4ce oferty oraz dotyczqce kry.teri6w oceny ofert.

W dniu

26.03.2014

r.

Wojciech Chmura, 39-206 Pustk6w-Osiedle 36

B, zwany dalej

,,Odwolujqcym" lub ,,Oferentem" , zlo2yl ofertg w przedmiotowym postgpowaniu.
Og6lem na postgpowanie wpiynglo 4 oferly.

Po przeanalizowaniu oferty Odwotuj4cego Komisja Konkursowa powolana
przeprowadzenia postgpowari konkursowych na rok 2014

i

w

celu

lata nastgpne, w dniu 03.04.2014 r.

wezwala Odwoluj4cego do uzupelnienia brak6w formalnych oferty w terminie do 08.04.2014 r.

pod rygorem odrzucenia oferty. Odwolujqcy mial przedlo2yd oSwiadczenie lub dokumenty
potwierdzaj4ce 2-letnie doSwiadczenie w pracy pielggniarki realizowane w Srodowisku
domowym dla powyzej 50%o zatrudnionych pielggniarek. Oferent przedlo2yl w wyznaszonym

terminie oSwiadczenie,

2e

w ofercie pielggniarka nie

'uq.kazana

posiada 2Jetniego

doSwiadczenia w drodowisku domowym.

W dniu 14.04.2014 r. Komisja Konkursowa wezwala Odwoluj4cego do osobistego
stawienia sig w Pow NFZ celem zlolenia dodatkowych wyjasnieri w sprawie rozbieznosci
pomigdzy dokumentami zlozonymi w ofercie, a odpowiedzi4 w ankiecie ofertowej na pytanie:

,,1.2.1.1 Czy Swiadczenia realizowane

sq przez pielggniarki z co najmniej 2-letnim

doiwiadczeniem w pracy zawodowej zwiqzanej z udzielaniem Swiadczen w opiece realizowanej

w irodowisku domowym, (do okresu doiwiadczenia moiliwe zaliczenie pracy te domu pomocy
spolecznej na stanowisku pielggniarki)

-

powyZej 50(% zatrudnionych pielggniarek? Komisja

Konkursowa wyznaczyla termin do zlohenia wyjasnieri do dnia 23.04.2014

w wyznaczonym terminie

o5wiadczenie, ze na pltanie ankietowe I .2.1

.

I

r.

oferent" zlo|yl

udzielil omylkowo

blgdnej pozytywnej odpowiedzi , podczas gdy powinien udzielii odpowiedzi negatywnej.
W dniu 14.04.2014 r. Komisja Konkursowa wezwala Oferenta do wyja5nienia element6w
spornych harmonogramu personelu w terminie do dnia 23.04.2014 r. Oferent zloZyl wyjaSnienie

w

wymaganym terminie. OSwiadczyl,

iz

wykazany personel bgdzie wykonywal Swiadczenia

zdrowotne zgodnie

z

harmonogramem zal4czonym

w

ofercie, zal4czajEc odwiadczenic

pracownika wyru2aj1cego zgodg na pracg w wymiarze powyzej 48 godzin tygodniowo.

W dniu 25.04.2014 r. przeprowadzono wizlacjg u Odwoluj4cego, celem por6wnania

w ofercie ze stanem faktycznym w przedmiocie sprawdzenia watunk6w
lokalowych oraz wyposazenia w sprzEt. W tym zakresie stwierdzono zgodno5d stanu

danych zawartych

lbktycznego z danymi zawartymi w ofercie. Zesp6l wizltu.iEcy sporz4dzil protok6l z oglEdzin.

w kt6rym nie

stwierdzono brak6w

w

zakresie wyposazenia

w

sprzgt oraz nie wniesiono

zasftzezef co do warunk6w lokalowych.

W dniu 02.05.2014 r. Komisia Konkursowa wezwala Oferenta do zlozenia dodatkowych
dokument6w i wyja6niefi

l
}

:

kopig umowy najmu lokalu,
wyjaSnienie wjaki spos6b bgdzie zabezpieczona dostgpnoS6 do Swiadczeir pielggniarki

opieki dlugoterminowej w godzinach migdzy 8.00 a 20.00 w oparciu o harmonogram
pracy personelu wskazanego w ofercie.

Odwoluj4cy

w

wyznaczonym terminie zlozyl kopig umowy najmu lokalu oraz wyjaSnienie.

w kt6rych zawarl migdzy innymi i2: ,,czas prdcy pielggniarek wskazany w ofbrcie .iest

czasem

umoytnym, (...) dla jednego pacjenta irednio dziennie pielggniarka przeznaczr) 2 godziny,(...)

przy kontrakcie dla 2 pacientiw, trutlno jest, aby pielggniarka byla wykazana na pelnym elacie,

jezeli

bgelzie taka potrzeba nasz personel

wykonywal iwiadczenia w pelnym etacie

W dniu
Odwoluj4cego

"

w momencie obigcia opieki nad pucienlami

bgdzie

.

r. Komisja Konkursowa podjgla decyzjq o odrzuceniu oferty
w caloSci z powodu niespelnienia wymaganych warunk6w okreSlonych

09.05.2014

w przepisach prawa oraz warunk6w okre5lonych przez

Prezesa

NFZ na podst. art. 146 ust.l

pkt 3 ustawy, tj. nieposiadania lokalu zgodnie z wymaganiami okreSlonymi w Rozporzqdzeniu

Ministra Zdrowia

z

dnia

Swiadczefi pielggnacyjnych

22.11

.2013

r. w

sprawie Swiadczeir gwarantowanych

z

zakresu

i opiekuriczych w ramach opieki dlugoterminowej (Dz.U. 22013 r-.

poz.l480).

W dniu

15.05.2014

r. Komisja

Konkursowa oglosila rozstrzygnigcie przedmiotowego

postgpowania.

W dniu 22.05.2014 r. wplynglo do Dyrektora Podkarpackiego Oddzialu Wojew6dzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie odwolanie zlolone przez Odwoluj4cego w ramach
przedmiotowego postgpowania dotycz4ce odrzucenia jego oferty.

Odwolanie zostalo zlozone w terminie.

W zlo2onym odwolaniu Odwoluj4cy podni6sl, i2 niespelnienie warunk6w

okreSlonych

w art. 146 ust. 'l pkt 3 ustawy oraz warunk6w okre6lonych w/w Rozporz4dzeniu Ministra jest
zarzutem pozbawionym podstaw

w

normach prawa

i

naruszeniem zasad prowadzenia

i warunk6w konkursu.

Odwoluj4cy stwierdzil, 2e cyl. ,,Brak wymog6w, w tym ol<reilonych odg6rnie ram czasowych

dostgpnoici lokalu spowodowal dowolnoit oJbrentdw w powzszym zalvesie i jednoczelnie

arbitralnolt Zamawiajqcego

w podejmowaniu czynnoSci

nierdwne traktowanie podmiddw uczestniczqcych
Zamawiajqcego, niewybranie w/w rferty

i

w

tr trym zaktesie. Przeklada sig to na
postgpowaniu konkursowym przez

w oderwaniu od stanu
przedmiotowej oferty jest naruszeniem

podejmowanie czynnoici

prawnego."(...) Dokonany wyb6r nie uwzglgdniajqcy
kryteri6w okreiktnych przepisami prawa... ".
Koricowo Odwoluj4cy wni6sl o
I

)

:

Uwzglgdnienie niniejszego odwolania.

2) Zmiang przedmiolowego postgpowania z uwzglgdnieniem ofert Odwolujqcego.
3) Okreilenie dokladnych norm czasowych dla lokalu potrzebnego do iwiadczeti
pie I g gn iar s ki ej op ie ki dl ugo

te r minow

ej do mow ej.

Przed rozpaftzeniem odwolania Dyrektor Podkarpackiego Oddzialu Wojew6dzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia

w

Rzeszowie pismem

z dnia

26.05.20'!4

r.,

znak:

WO.0212.53.2014.DA , poinformowal Odwoluj4cego o przysluguj4cym mu zgodnie z art. 10 $ 1
Kpa, prawie do czynnego udzialu w ka2dym stadium postgpowania, a przed wydaniem decyzji

przez Dyrektora POW NFZ

w

Rzeszowie

wypowiedzenia sig co do zebranych dowod6w

i

poinformowal wszystkie strony postgpowania
o kt6rych mowa w art. 10 g

I

w

przedmiotowej sprawie

o

mo2liwoSci

material6w oraz zgloszonych z4dah. ponadto

o

mozliwosci

z

korzystania

z

uprawnief,

Kpa.

Z powyZszych wzglgd6w przedluZono termin do wydania decyzji przez Dyrektora pOW NFZ
do dnia 30.06.2014 r.

Odwolujqcy skorzystal z prawa wgl4du do akt i nie wni6sl 2adnych uwag.
Majqc caloSi powyzszego na uwadze Dyrektor Podkarpackiego Oddzialu Wojew6dzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie zwaLy\ co nastgpuje:
Odwolanie nie zasluguje na uwzglgdnienie.

Nale2y zauwa2y6, ze Dyrektor Oddzialu rozpatruj4c odwolanie nie prowadzi ponownie

postgpowania

w

sprawie zawarcia um6w

lecz rozpoznaje sprawQ

w

o

udzielania swiadczeri opieki zdrowotnej,

odniesieniu do kontretnego podmiotu

i

konkretnych czynnoSci.

Nie powiela zatem czynno3ci

dla komisji

zarezerwowanych prz.ez ustawg

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 Odwoluj4cego.

Rozpatruj4c przedmiotowe odwolanie od rozstrzygnigcia postgpowania konkursowego

Dyrektor POW NFZ poddal szczeg6iowej analizie material dowodowy

sprawy,

co w konsekwencji umo2liwilo dokonanie pelnej kontroli prawidlowoSci przeprowadzenia
zaskarZonego postepowania konkursowego.

Na material dowodowy skladaj4 sig:

l.

wszystkie oferty zloZone w przedmiotowym postgpowaniu konkursowym,

2.

dokumenty wltworzone przez Komisjg Konkursowq

w przedmiotowym

postgpowaniu

konkursowym,

3.

dokumenty, pisma, oSwiadczenia skladane przez oferent6w w odpowiedzi na wezwania
do uzupelnienia brak6w formalnych,

4.

wyja5nienia skladane przez oferent6w

(w

odpowiedzi

na

wezwania komisji

konkursowej).

z dnia 22.11.2013 r w sprawie Swiadczei
Swiadczeir pielggnacyjnych i opiekuriczych w ramach opieki

Rozporz4dzenie Ministra Zdrowia
gwarantowanych

z

zakresu

dlugoterminowej w zal4czniku nr 4 okreSla szczeg6lowo warunki realizacji tych Swiadczefr.

W pkt IIl.3. tego zal4czntka wskazano wamnki lokalowe poprzez dysponowanie
pomieszczeniem przystosowanym do cel6w biurowych oraz przechowywania lek6w.
material6w opatrunkowych i sprzgtu medycznego, oraz zapewnieniem kontaktu teleionicznego.

i 2) zal4cznika doprecyzowano warunki udzielania Swiadczen poprzez
wymaganie dostgpnoSci od poniedzialku do pi4tku w godzinach od 8.00 do 20-00
oraz dostgpno6ci w soboty i dni ustawowo wolne od pracy w medycznie uzasadnionych
Kolejno w pkt III.4.1)

przypadkach.

Wy2ei wymienione rozporzqdzenie jest aktem prawnym powszechnie obowi4zuj4cym
i ma zastosowanie do wszystkich oferent6w. Ka2dy oferent musial spelnid wymagane warunki.
Nie moZna zgodzit,

sig

z lwierdzeniem Odwolujqcego, iZ spelnia wy2ej wymienione warunki.

Zgodnie z przedstawion4 w ofercie umow4 najmu lokalu, pomieszczenie przystosowane

do cel6w biurowych oraz d,o przechowywania lek6w, material6w opatrunkowych i sprzgtu
medycznego wynajmujqcy oddaje w podnajem Oferentowi jedynie raz w tygodniu w pi4tek

w

od 8.00 do 11.00. Slusznie zatem Komisja Konkursowa odrzucila

godzinach

ofertg

Odwoluj4cego.

Zgodnie

w

z zapisami powyzszego

rozporz4dzenia nie jest moZliwe udzielanie Swiadczerl

zakresie opieki dlugoterminowej domowej od poniedzialku do pi4tku

do 20.00, a takze
sluZqcego

do

w

razie potrzeby

w

Swigta

i

w

godz. od 8.00

dni wolne od pracy, gdy dostgp do lokalu

przechowywania lek6w, material6w opatrunkowych, sprzgtu medycznego

oraz gromadzenia odpad6w medycznych zgodnie z umow4 najmu lokalu

okre5lono

na 3 godziny raz w tygodniu.

Rozporzqdzenie

nie okeSla odrgbnie godzin dla pracy biurowej

i

pracy

w

Srodowisku,

ale dotyczy calodci organizacji Swiadczeri.

Odwoluj4cy wskazuje,

2e

siedziba gl6wna Oferenta znajdrlqca

sig w

Pustkowie

Osiedlu 36 b na terenie gminy Dgbica, dostgpna jest od poniedzialku do pi4tku w godz. od 7.00
do 20.00, atakZe

w razie potrzeby w Swigta i dni wolne od pracy.

lstotnym l'aktem jest to, Ze przedmiotowe postgpowanie dotyczylo uslug Swiadczonych
przez pielggniarki

w

zakresie Swiadczenia pielggniarskiej opieki dlugoterminowej domowej

na obszarze tarnobrzeskim. zatem dostgp do lokalu

winien byi zapewniony na obszarze, kt6rego

dotyczy przedmiotowe postgpowanie.

Dyrektor POW NFZ zbadal wszystkie okolicznoSci istotne dla prawidlowego

i

pelnego

rozstrzygnigcia sprawy oraz dokonal oceny dowod6w z uwzglgdnieniem wszystkich twierdzeri

i

zuzut6w Odwoluj4cego.

W

spos6b jednoznaczny ustalil,

iZ nie doszlo do

naruszema

jakichkolwiek przepis6w prawa.
NaleZy stwierdzii, 2e postgpowanie bylo prowadzone przez Komisjg Konkursowq zgodnie
z obowiqzuj4cymi przepisami prawa, w spos6b gwarantuj4cy zachowanie uczciwej konkurencji.

Dokonala ona oceny zloaonych olert

w

oparciu

o

jednolite dla wszystkich kryteria,

nie naruszaj4c w toku postgpoviania konkursowego jego zasad okreslonych w ustawie, aktach
wykonawczych wydanych na

jej

podstawie oraz zaruydzeniach wydanych przez Prezesa

Narodowego Funduszu Zdrowia.

Bior4c pod uwagg powyzsze nale2y stwierdzid, 2e nie zostal naruszony w Zaden spos6b

interes prawny Odwoluj4cego.

W trakcie

postgpowania zapewniono r6wne traktowanie

Swiadczeniodawc6w, niezmiennoi6 warunk6w, kt6re podlegaj4 ocenie
oraz przeslrzeganie okreSlonych w ogloszeniu procedur.
Wobec powyZszego orzeczono jak w sentencji.

w toku

postgpowania

Pouczenie
Na podstawie art. 154 ust.4 ustawy z

&ia27

sierpnia 20(X r. o Swiadczeniach opieki zdrowotnej

finansowanych ze Srodk6w publicznych (Dz.

U. z 2008 r. nr 164 poz. 1027 z p6ht. zrn)

od niniejszej decy4ii prrysfuguje 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 otzymania decyzji.

Otrzymuj4:
l. 09tu030975 Wojciech Chmura,39-206 Pustk6wOsiedle 36 B;
2. 09R/030 I 27 Ewa Biatek, 39-460 Nowa D?bq Jana Pawh lI 4;
3.

Na.

