
NP'Z Narodowy Fundusz Zdrowta
Podkarpacki Oddzial Woiew6dzki w Rzeszowie

wo.0212.93.2014.DA Rzesz6w, dnia lQ' czerwca 20 | 4r .

Marta Bakowska i Magdalena Progorowicz

Niepubliczny Zaklad Opieki Zd rowotnej MAGMA-MED

ul. Zwirki i Wigury 8

35-036 Rzesz6w

DEcYzJAxr 59 nou

Dzialalqc na podstawie a.rt. 154 ust. I do 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.

o Swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 6rodk6w publicznych (tj. Dz. U.
z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze. zm.) zwanej dalej ustawq oraz zrt. 104, 105 $ 2 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013po2.267).
po rozpatrzeniu odwolania oferenta Marta Bakowska i Magdalena Progorowicz
prowadz4ce Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej MAGMA-MED, ul. Zwirki
i Wigury 8, 35-036 Rzesz6w dotyczqcego rozstrzygnigcia postgpowania
Nr 09-14-000319/REH/05/1/05.2300.022.02101 w rodzaju: rehabilitacja lecznicza,
w zakresie: fizjoterapia domowa, dla powiat6w: dgbickiego, kolbuszowskiego, leZajskiego,
laricuckiego, ropczycko-sgdziszowskiego, rzeszowskiego, strzy2owskiego i dla miasta
Rzeszowa.
Dyrektor Podkarpackiego Oddzialu Wojew6dzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w Rzeszowie:

oddala odwolanie w calo5ci.

UZASADNIENIE

W dniu 13 marca 2014r. zostalo ogloszone przez Dyrektora Podkarpackiego

Oddzialu Wojew6dzkiego Narodowego Funduszu Zdrowa w Rzeszowie postgpowanie

konkursowe w przedmiocie zawarcia um6w o udzielanie Swiadczeri opieki zdrowotnej

w rodzaju rehabilitacja lecznicza, w zakresie: fizjoterapia domowa, dla powiat6w: dgbickiego,

Podkarpacki Oddzial Wojew6d/ki, ul. Zamko\{a 8,l5 0-12 IlresT6rr
lel.r 0l7lt60 41 02, lax:017 860 42 28, e ndilr sekretariat(,rn{z-rzeszow.Pl



kolbuszowskiego, le2ajskiego, laricuckiego, ropczycko-sgdziszowskiego, rzeszowskiego,

strzy2owskiego i dla miasta Rzeszowa.

W ogloszeniu wskazano obowi4zuj4ce regulacje dotycz4ce wymog6w, jakie muszq by6

spelnione przez podmioty skladaj 4ce oferty oraz dotyczqce kryteri6w oceny ofert.

W dniu 27 marca 2014t. Marta Bakowska i Magdalena Progorowicz prowadz4ce

Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej MAGMA-MED, uL Zwirki i Wigury 8,35-036

Rzesz6w, zwane dalej ,,Odwoluj4cym", zlo2yty ofertg w przedmiotowym postgpowaniu.

Og6lem na postgpowanie wplynglo 14 ofert. Komisja Konkursowa odrzucila w calo6ci

6 ofert. Po przeanalizowaniu oferty Odwoluj4cego Komisja Konkursowa, w dniu 1 kwietnia

2014r. sprawdzila spelnienie warunk6w formalnych oferty i uznala, ze oferta Odwoluj4cego

nie podlega odrzuceniu.

W dniu I kwietnia 2014r. Komisja Konkursowa wezwala Oferenta do uzupelnienia brak6w

formalnych, w wyznaczonym terminie do dnia 7 kwietnia 2014r. pod rygorem odrzucenia

oferty. Odwoluj4cy mial przedlo2y6 nastgpuj4ce dokumenty:

- kaZdq strong oferty podpisan4 prze osoby uprawnione do reprezentowania oferenta,

- o5wiadczenie, Ze oferent bgdzie wykonywal umowg samodzielnie bez zlecenia

podwykonawcom udzielania Swiadczeri bgd4cych przedmiotem umowy,

- ofertg cenow4 zapisan4 w formie elektronicznej.

Braki formalne oferty zostaty uzupelnione zgodnie z wyznaczonym terminem, w dniu

4 kwietnia 2014r.

W dniu 15 kwietnia 2014r. Komisja Konkursowa wezwala Odwoluj4cego do wyjaSnief

dotycz4cych element6w spomych harmonogmmu personelu. Zestawienie spomych

element6w oferty w zakresie personelu przeslano w zal4czniku do wezwania. Oferent,

zgodnie z wyznaczonym terminem do dnia 23 kwietnia 2014r. AoLyt oswiadczenia

potwierdzone przez personel wykazany w zal4czniku - o gotowoSci do udzielania Swiadczef

w w1'rniarze czasu pracy podanym dla nich w ofercie.

w dniu l8 kwietnia 2014r. Komisja Konkursowa dokonala kontroli gabinetu odwoluj4cego

w celu por6wnania danych zawartych w ofercie ze stanem faktycznym. W wyniku kontroli

stwierdzono brak drugiego zestawu do elektroterapii z osprzQtem oraz drugiego zestawu do

biosymulacji laserowej. odwoluj4cy podczas kontroli dol4czyl fakturg VAT na zakup sprzgtu:

Duoter Plus z sond? I R200 mW, z dnia 26 marca 2014t. z terminem zaplaty 24 kwietnia 201 4r.

i odwiadczenie producenta sprzEtu KINESIS o zapewnieniu dostarczenia sprzgtu w jak

najszybszym terminie. Po przeprowadzeniu kontroli Komisja Konkursowa sporz4dzila dokument



z dnia 17 kwietnia 2014r: "Wyniki kontroli oferenta", kt6ry zostal podpisany przez

Odwoluj4cego. Wyniki kontroli wykazaly rozbie2noici oferty ze stanem faktycznym. Odwoluj4cy

w czgSci V formularza oiertowego, str. 9 i str. 10, Wykaz Zasob6w, wykazal zestaw do

elektroterapii z osprzgtem ze statusem: Mam i zestaw do biosymulacji laserowej r6wniez ze

statusem: Mam. W czgsci Vt formularza ofertowego na str. 17 i 18 zawarta jest inlormacja

o ilodci zasob6w: zestawu do elektroterapii z osprzgtem - na str. 17 - I i na str. l8 - l, zestaw do

biosymulacji laserowej wykazany w zasobach na str. l7 - l,na str. l8- 1.

Maj4c powyZsze na uwadze, w dniu 28 kwietnia 2014r. Komisja Konkursowa odrzucila w calo5ci

oferlg z powodu: niespelniania wymaganych warunk6w okreSlonych w przepisach prawa oraz

warunk6w okreSlonych przez Preznsa Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie art. 146 ust.

I pkt 3 ustawy.

W dniu 6 maja 2014r. Odwotuj4cy zlo2yl protest na odrzucenie jego oferty. Odwoluj4cy

w prote6cie zarzucil, Ze Komisja Konkursowa nie okreSlila jakie warunki wymagane od

Swiadczeniodawc6w nie zostaly spelnione przez odwoluj4cego inie wezwala Odwoluj4cego do

uzupelnienia brak6w. R6wnoczednie wskazal, Ze podstawE prawn4 do odrzucenia oferty

Odwoluj4cego stanowi art. 149 ustawy, nie zad wskazany przez Komisjg Konkursow4 art. 146 ust.

I pkt 3 ustawy. Ponadto stwierdzil,2e Zaz4dzenie Prezesa NFZ jedynie wymaga "zapewnienia"

a nie posiadania przedmiotowego sprzgtu.

Ponadto Odwoluj4cy odni6sl sig do oceny ankiet wypelnionych w ofercie elektronicznej.

stwierdzil, ze ocena Komisji Konkursowej nie mo2e opiera6 sig na tre6ci sformulowanych w niej

pytafi onz stwierdzil, 2e odrzucenie jego oferty narusza art. I 52 ustawy. Do protestu Odwoluj4cy

dolqczyl ofwiadczenia z dnia 29 kwietnia 2014r. i z dnia 5 maja 2014r. firmy KINESIS Producent

Sprzgtu do Fizjoterapii, z kt6rych wynika, 2e przedmiotowy sprzQt jest zam6wiony przez

Odwoluj4cego i 2e dostawa drugiej partii zam6wienia nast4pi "nie p62niej niz 30 maja 2014r."

W dniu 7 maja 2014r. Komisja Konkursowa postanowila nie uwzglgdni6 i oddalii protest jako

bezzasadny. Odwoluj4cy zostal pisemnie powiadomiony o oddaleniu protestu.

W dniu 27 maja 2014r. wplynglo do Dyrektora Podkarpackiego Oddzialu Wojew6dzkiego

Narodowego Funduszu Zdrowia odwolanie zlo2one przed Odwoluj4cego w ramach

przedm iotor.r ego postgpowan ia.

Odwolanie zosLalo zlozone w lerminie.



Przed rozpatrzeniem odwolania Dyrektor POW NFZ w Rzeszowie pismem z dnia 28 maja

2014r. (znak:) WO.0212.93.2014.DA poinformowal Odwoluj4cego sig o przysluguj4cym mu

zgodnie z art. 10 $ I Kodeksu postgpowania administracyjnego, prawie do czynnego udzialu

w ka2dym stadium postgpowania, a przed wydaniem decyzji przez Dyrektora POW NFZ

w Rzeszowie w przedmiotowej sprawie o mo2liwoSci wypowiedzenia siE co do zebranych

dowod6w i material6w oraz zgloszonych z4dan R6wnocze5nie powyzszym pismem

poinformowal wszystkie strony postgpowania o moZliwodci skorzystania z uprawnieri, o

kt6rych mowa w art. 10 $ I kpa. Z powy2szych wzglgd6w na podstawie art. 36 $ I kpa,

przedluzono termin wydania decyzji przez Dyrektora POW NFZ do dnia 31 czetwca 2014r.

Odwoluj4cy nie skorzystal z prawa wgl4du do akt

W zlo2onym odwolaniu Odwoluj4cy zarzucil'.

- naruszenie art. 147 ustawy poprzez zaniechanie wskazania bezpodredniej pnyczyny odrzucenia

oferty Odwolujqcego,

- naruszenie art. 149 ust. 3 ustawy poprzez jego nie stosowanie, a w konsekwencji pozbawienie

Odwolujqcego prawa przedstawienia wlaSciwych dokument6w, w sytuacji gdy oferta

odwolujqcego zawierala braki formalne,

- naruszenie art. 146 ust. I pkt 3 ustawy w zwi4zku z $ 6 ust. 2 Zarz4dzenia Nr 80/2013/DSOZ

Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie okreilenia

warunk6w zawierania i realizacji um6w w rodzaju rehabilitacja lecznicza w zwi4zku

z zal1cznikiem nr 3 do Zarz4dzenia poprzez jego blgdne zastosowanie przez Komisjq

Konkursow4 i przyjgcie,2e Odwoluj4cy powinien posiada6 w siedzibie prowadzonej dzialalnoSci

sprzgt okre5lony w w/w zal4czniku

- naruszenie art. 134 ustawy poprzez nier6wne traktowanie wszystkich Swiadczeniodawc6w

w toku postgpowania konkursowego.

W zwi4zku z poryzszym Dyrektor Podkarpackiego Oddzialu Wojew6dzkiego Narodowego

Funduszu Zdrowia w Rzeszowie zwaLy|, co nastgpuje:

Rozpatruj4c przedmiotowe odwolanie od rozstrzygnigcia postgpowania konkursowego

Dyrektor POW NFZ poddal szczeg6lowej analizie material dowodowy sprawy, co

w konsekwencji umo2liwilo dokonanie pelnej kontroli prawidlowoSci przeprowadzenia

zaskar2onego postepowania konkursowego.

Na material dowodowy skladajq sig:



L wszystkie oferty zloZone w przedmiotowym postgpowaniu konkursowym,

2. dokumenty wl.tworzone przez Komisjg Konkursow4 w przedmiotowym postQpowaniu

konkursowym,

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

wezwania do uzupelnienia brak6w formalnych,

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

konkursowej ),

5. zlo2one protesty.

Odwolanie nie mo2e byi uwzglgdnione.

Komisja Konkursowa w zawiadomieniu Odwoluj4cego o odrzuceniu oferty okreSlila podstawg

prawn4, mianowicie niespelnianie wymaganych warunk6w okreSlonych w przepisach prawa oraz

warunk6w okreSlonych przez Prezesa Funduszu na podstawie art. 146 ust. I pkt 3 ustawy z dnia

27 sierpnia 2004r. o Swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze drodk6w publicznych.

Ponadto jako podstawg podano powolane ustawg o Swiadczeniach zdrowotnych, wobec tego

r6wnie2 art. 149 zawarty w tej ustawie oraz Rozporz4dzenie Ministra Zdrowia z dnia l5 grudnia

2004r w sprawie zawarcia umowy o udzielanie dwiadczeri opieki zdrowotnej przez Narodowy

Fundusz Zdrowia, zaproszenia do udzialu w rokowaniach, skladania ofert, powolywania

i odwolywania komisji konkursowej oraz jej zadah (Dz. U. Nr 273, poz.27l9). Wbrew temu, co

zarzuca Odwoluj4cy nie zostal naruszony art. 147 ustawy, poniewaz Komisja Konkursowa

informowala Odwoluj4cego o brakach formalnych jego oferty, wzywala do wyja6nieri element6w

spornych harmonogramu personelu, przeprowadzila kontrolg w obecnoSci Odwotuj4cego.

W kazdym etapie postgpowania Komisja Konkursowa przyjmowala o6wiadczenia i dokumenty,

potwierdzalate zdarzenia, o czym byl informowany Odwoluj4cy. Komisja Konkursowa stosowala

wobec wszystkich oferent6w jednolite kryteria oceny ofert i wymagania okreilone w Zarzqdzeniu

Nr 80/2013/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie okre6lenia warunk6w

zawierania i realizacji um6w w rodzaju rehabilitacja lecznicza - znane i zaakceptowane przez

Odwoluj4cego si9 zgodnie ze zlolonym w ofercie o5wiadczeniem stanowi4cym zalqcznik nr 2 do

Zarz4dzenia Nr 57/2013/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 2 pu2dziemika 2013r. W zwi4zk,t z tym nie

doszlo do naruszenia interesu prawnego Odwoluj4cego w rozumieniu art. 147 ustawy.

Stwierdzone braki podczas kontroli w dniu 18 kwietnia 2014r. stanowi4ce podstawg do

odrzucenia oferty - dotycz4ce sprzgtu wykazanego w ofercie ze statusem: Mam i udzielon4

odpowiedzi4 przez Odwolujqcego dotycz4c4 zapewnienia wymaganego sprzgtu: "Spelniam



warunek od poczetku obowi4zywania umowy" - nie dotycz4 brak6w formalnych oferty, kt6re

Odwolujqcy m6gl uzupelni6 po wezwaniu Komisji Konkursowej. Braki stwierdzone podczas

kontroli Odwoluj4cego zostaly stwierdzone na podstawie por6wnania oferty ze stanem

faktycznym, a mianowicie por6wnano zasoby posiadane przez Odwoluj4cego ze zloZonym

w ofercie Oiwiadczeniem Oferenta stanowi4cym zal1cznik nr 2 do Zarz4dzenia

Nr 5712013/DSOZ PrezesaNFZ z dnia 2 pa2dziernika 2013r. Odwoluj4cy poSwiadczyl m. in., 2e

zapoznal sig z przepisami zarz4dzenia oraz warunkami zawierania um6w i nie zglasza do nich

zastrzezefi oraz przyjmuje je do stosowania. Powy2sze odwiadczenie odnosi sig do akt6w

prawnych, kt6re zostaly okreSlone w ogloszeniu Nr 09- 14-0003l9lREHl05ll/05.2300.022.02101

konkursu ofert na przedmiotowe iwiadczenie. Ponadto Odwoluj4cy w tym o5wiadczeniu

zapewnil, 2e posiada tytul prawny do korzystania ze sprzgtu i aparatury medycznej stanowi4cej

ich wyposazenie.

Odwoluj4cy uw^ia, ze Komisja Konkursowa nieslusznie przyjgta, ze sprzgt okredlony

w Zal4cznlku nr 3 do Zarz4dzenia Nr 80/2013/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 16 gmdnia 2013r.

w sprawie okre(lenia warunk6w zawierania i realizacji um6w w rodzaju rehabilitacja lecznicza,

powinien byi w posiadaniu Odwolujqcego w dniu zloZenia oferty. NaleZy podkreSli6, 2e zgodnie

z $ 6 ust. 2 wlw zarz4dzenia "Swiadczeniodawca bior4cy udzial w postgpowaniu w sprawie

zawarcia i realizacji umowy,... obowi4zany jest spelnia6 warunki rcalizacji Swiadczeri okreSlone

w zal4czniku nr 3 do zav4dzenia oraz przepisach odrgbnych." Odwoluj4cy nie spelnil tych

warunk6w w przedmiotowym postgpowaniu konkursowym, nie posiadal, zgodnie ze zlolonq

ofert4 wymaganego w zal4czniku nr 3 przenosnego zestawu do elektroterapii z osprzgtem - nie

mniej niZ I zestaw na 2 zatrudnionych fizjoterapeut6w oraz przenoSny zestaw do biostymulacji

laserowej - nie mniej niz I zestaw na 2 zatrudnionych fizjoterapeut6w. Taki sprzgt nie byl

w faktycznym posiadaniu Odwoluj4cego w dniu skladania oferty iw czasie kontroli

przeprowadzonej przez Komisjg Konkursow4 w trakcie prowadzonego postgpowania.

Odwoluj4cy nie zgadza sig - z odrzuceniem oferty w caloSci, poniewa2 w ocenie Odwolujqcego -

niespelnienie wymaganych warunk6w okreSlonych w przepisach prawa oraz warunk6w

okre5lonych przez Prezesa Funduszu na podstawie art. 146 ust. I pkt 3 ustawy - jest niewlaSciwie

zastosowany. Zdaniem Odwoluj4cego jedynym powodem odrzucenia jego oferty moze by6 zapis

art. f49 ustawy. Wobec tego nale2y podkre5li6 , ze art. 149 ust. I pkt 7 zawiera zapis o odrzuceniu

of-erty z powodu nie spelnienia wymaganych warunk6w okre3lonych przez Prezesa Funduszu na

podstawie art. 146 ust. I pkt 3, kt6ry zostal podany przez Komisjg Konkursow4 w zawiadomieniu

z dnia 28 kwietnia 2014r. o odrzuceniu w calo3ci oferty Odwolujqcego. Nie mo2na zgodzi6 sig



r6wnieL z zarzutem Odwoluj4cego, kt6ry uwaza, Ze Komisja Konkursowa powinna wybiera6

oferty bez odniesienia sig do oceny odpowiedzi na pltania ankiet ofertowych, kt6ra decyduje

o miejscu oferenta na liScie w rankingu ofert. Odpowiedzi w ankietach formularza ofertowego

muszq zatem pokrywai sig ze stanem faktycznym aby miejsca, sprzgt i wyposazenie oraz personel

udzielaj4cy Swiadczefi zdrowotnych byly zgodne z wymaganiami zawartymi w zapisach

T,arz4dzenia 80l20l3lDSOZ Prezesa NFZ z dnia 13 grudnia 2013r. Komisja Konkursowa

w trakcie postgpowania konkursowego miala za zadanie ustalii spelnienie wymagafi przez

Odwoluj4cego zgodnych z wlw zanqdzeniem. Komisja Konkursowa oparla sig nie tylko na

odpowiedziach Odwoluj4cego zloZonych w ofercie, ale r6wnie2 na ustaleniach kontrolnych'

Odwoluj4cy odnosi sig do czynnoSci prowadzonych przez Komisjg Konkursow4 i nier6wnego

traktowania Swiadczeniodawc6w w toku postgpowania konkursowego oraz niezachowania zasad

uczciwej konkurencji polegaj4cej na: akceptacji faktur, zam6wief i odwiadczeri producenta jako

dowod6w wystarczaj4cych do zaakceptowania wykazanego sprzgtu przez innych oferent6w,

o kt6rym mowa w zal1cznikiem nr 3 i przyjgcia na tej podstawie ofert innych oferent6w, a nte

oferty Odwoluj4cego. Nale2y przyzn 6,2e Komisja Konkursowa wysylala wezwania do innych

oferent6w w celu zloZenia wyjadnieri dotycz4cych: kolizji sprzgtu polegaj4cych na jego

wykazywaniu w ofertach dotycz4cych r6Znych zakres6w w tych samych lub czgdciowo

pokrywaj4cych godzinach pracy odpowiednich kom6rek, jednak wyja5nienia innych oferent6w

nie dotyczyly nieposiadanego sprzgtu i o6wiadcze6 producent6w o jego dostarczeniu. Dotyczyly

natomiast sprzgtu posiadanego w dniu zloZenia oferty przez tych oferent6w. Odwolujqcy

sugeruje, 2e Komisja Konkursowa dopuszczala mo2liwoS6 zmiany tre6ci oferty w toku

postepowania konkursowego. Komisja Konkursowa postgpuje zgodnie z przepisami prawa i nie

mo2e samowolnie zmieniad treici ofert przedlo2onych przez Swiadczeniodawc6w. Kt2da zmiana

dokonana przez Komisjg Konkursowq, w bior4cej udzial w postgpowaniu konkursowym ofercie,

spowodowana jest jedynie wyja6nianiem wqtpliwodci dotycz4cych udzielonych odpowiedzi

w ankietach ofertowych na podstawie o5wiadczenia oferenta i ma na celu wyjaSnienie oczywistej

pomylki. Ku2da zmiana dokonana przez Komisjg Konkursow4 jest udokumentowana wydrukiem

i potwierdzona dat4 w systemie informatycznym NFZ.

W zwi4zku z poryzszym, na posiedzeniu w dniu 28 kwietnia 2014 r. Komisja

odrzucila w calofci ofertg Nr 09-14-000359/REH/05/I/05.1310.209.02101/10/0405 w rodzaj u:

rehabilitacja lecznicz4 w zakesie: fizjoterapia domowa dla powiat6w: dgbickiego,

kolbuszowskiego, le2ajskiego, lancuckiego, ropczycko-sQdziszowskiego, rzeszowskiego,

strzyZowskiego i dla miasta Rzeszowa, z powodu niespelnienia wymaganych warunk6w



okeSlonych w przepisach prawa or.v warunk6w okredlonych przez Prezesa Funduszu na

podstawie art. 146 ust. 1 pkt 3 ustawy.

Dyrektor Podkarpackiego Oddzialu Wojew6dzkiego NFZ przeanalizowal prawidlowoSi

prowadzonego przez Komisjg Konkursow4 postgpowania, nie dopatruj4c sig 2adnych

uchybief. Nale?y zaznaczy6, 2e Dyrektor Oddzialu rozpoznaj4cy odwotanie nie prowadzi

ponownie postgpowania w sprawie zawarcia um6w o udzielanie Swiadczeir opieki

zdrowotnej, lecz rczpoznaje sprawQ w odniesieniu do konkretnego podmiotu i konkretnych

czynnodci. Nie powiela zatem czynnodci zarezerwowanych przez ustawg dla komisji

powolanej przez Dyrektora Oddzialu. Dyrektor Oddzialu bada czy rozstrzygnigcie

postEpowania dokonane przez komisjg zostalo podjgte z naruszeniem zasad postgpowania

i czy wskutek tego doszlo do naruszenia interesu prawnego Odwoluj4cego w rozumieniu art.

152ust. 1 oraz art. 134 ust. I ustawy.

Przeprowadzone przez Komisjg Konkursow4 postepowanie konkursowe bylo

prowadzone zgodnie z obowiqzuj4cymi przepisami prawa. w spos6b gwarantujqcy

zachowanie uczciwej konkurencji. Komisja dokonala oceny zloizonych ofert w oparciu

o jednolite dla wszystkich krlteria, nie naruszaj4c w toku postgpowania konkursowego jego

zasad okeSlonych w ustawie, aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie, oraz

zarz4dzeniach wydanych przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Bior4c pod uwagQ powyzsze nie zostal naruszony interes prawny Odwoluj4cego.

Nie zostaly naruszone podstawowe zasady takie jak: r6wne traktowanie Swiadczeniodawc6w,

niezmiennoSi warunk6w, kt6re podlegaj4 ocenie w toku postgpowania oraz przestzeganie

okre6lonych w ogloszeniu procedur

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 publi cznych (Dz. U. z 2008r. w 164 poz. 1027 z p62n.



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 otrzymania decyzii.

Decyzjg otrzymuj4:

Otrzymuj4:

l. 09pJ03l 174 Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej SiM-Kinga Strzelczyk, Solarza 8/12, 35-118

Rzesz6w;
2.09PJ030877 NZOZ Odrodek Rehabilitacji EURO-Med sp. z o.o., Zgrzebnioka22,43-100 Tychy;
3. 09W031 178NZOZ SALMED Boguslaw SALWACH, Grodzisko Dolne 128, 37-306 Grodzisko

Dolne:
4. 09R/030965 NZOZ VERTEBRAE Ma6lanka Damian, Raki 21, 37-l l0 Zotynia;

5. 09R/030962 Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej NOVI-MED Bartosz Nowicki, 3 Ma1a2'

37- 100 Laricut;
6. 09R/031201 Prywatny Gabinet Fizjoterapii i osteopatii mgr Jaroslaw Podg6rski, ottona z Pilcry 4,

37-100 l-aicut;
7. 09R/03 I 168 Piotr Compala wsp6lnik sp6lki cyrvilnej: NIEPUBLICZNY ZAKLAD OPIEKI

ZDROWOTNEJ WENTI.MED S.C. PIOTR COMPA{-A, STANISI-AWA SZABATOWSKA-
FUDALI, PLAC WOLNOSCI 17,35-073 RZESZ6W;

8. 09PJ03l l63 Stanislawa Szabatowska-Fudali wsp6lnik sp6lki cywilnej: NIEPUBLICZNY
ZAKI-AD OPIEKI ZDROWOTNEJ WENTI-MED S.C. PIOTR COMPALA, STANISLAWA

SZABATOWSKA-FUDALI, PLAC WOLNOSCT I7. 35-073 RZCSZOW:

9. 09PJ030833 Marta Bakowska wsp6lnik spolki cywilnej: Marta Bakowska i Magdalena Progorowicz

sp6lka cyrvilna, Zwirki i Wigury 8, 35-036 Rzesz6w;

10. 09R/030833 Magdalena Progorowicz wsp6lnik spotki crvilnej: Marta Bakowska i Magdalena

Progorowicz sp6lka cywilna, Zwirki i Wigury 8, 35-036 Rzesz6w;

ll. A/a.


