NP'Z

Narodowy Fundusz Zdrowra
Podkarpacki Oddziai Wojew6dzki w Rzeszowie

wo.0212.6t.2014.t)A

.lnia I 6

Rzeszorr'.

czerwca 20 l4r.

Anna Kapusta
Akademia Zdrowia i Fizjoterapii
Sz6wsko , ul. Zamojska l0
37-500 Jaroslaw
i

DECYZJA

nr.€l

zot+

I

Dzialaj4c na podstawie art. 152

w

zwiqzku

z aft.154 ust.

I - 3 ustawy z dnia 27

sierpnia 2004 r. o Swiadczeniach opieki zdrowolnej finansowanych ze Srodk6w publicznych

(j.:

Dz. U. z 2008 r. Nr 164. poz. 1027

oraz art. 104 i art. 107 $ 1 ustawy

z.

po2n. zm.) zwanej dalej ustaw4 o riu iadczcniach

z dnia 14 czerwca

1960

r.

Kodeks postgpowania

administracy.jnego (t.i. Dz. U. z201.3 r. poz.267 z p6i,n. zm.) zwanym dalej .,kpa".

po rozpatrzcniu odwolania oferenta Anna Kapusta Akademia Zdrowia

Szr6wsko,

ul. Zamojska 10,

37-500 Jaroslaw

od

rozstrzygniEcia postgpowania

prowadzonego w trybio konkursu ofert Nr 09-14-000357/REHI

powiatu: jaroslawskiego

w

i Fizjoterapii

05lll

05.1310.208.02101 dla

sprawie zauarcia umow) o udzielenie Swiadczei opieki

zdrowotne.j na lata 2014-2017

w rodzaiu: rohabilitacja lccznicza, w zakresie: fizioterapia

ambulatoryjna,

Dyrektor Podkarpackiego Oddzialu Wojew6dzkiego Narodowego Funduszu
Zdrowia w Rzeszowie oddala odwolanie w caloSci,

UZASADNIENIE

Anna Kapusta Akademia Zdrowia

i

Fizjoterapii Szriwskoo ul. Zamojska 10' 37-500

.faroslaw zwana dalej .,Odwoluj4cym" lub ".O1'erentem" zlo2yla of-ertg w ogloszonym w dniu

l3

marca 2014r. prz.ez Dyrektora Podkarpackiego Oddzialu Wojew6dzkiego Narodowogo

Funduszu Zdrowia w Rzeszowie postgpowaniu pro*adzonym w trybie konkursu of'cr1 Nr 09-

l4-000357/REH/ 05/l/ 05.1310.208.02/01 dla powiatu: .jaroslawskicgo w sprawic zawarcia

t

wr,.nli.eor.pl

Irod

kl rp.rcki Odd,iit $bjcw(nlzki,

lel.:

17 860 41

02,

li\:

tLI. Za nr kowa

ll,

ls

0-12

Rzcszajl!

l7 860 42 18, e mail: !ckrelarirl(tnir-rzes/ow.pl

umowy

o

udzielenie swiadczefr opieki zdrowotnej

na lata 2014-2017

prowadzonego

w rodzaju: Rehabilitacja Lecznicza, w Zakresie: Fizjoterapia Ambulatoryjna.

w

ogloszeniu postgpowania zostaly wskazane akty prawne, kt6re zawieraly m. in. wymagania
okreslone przez Ministra zdrowia i prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, zwanego dalej

NFZ", w odniesieniu do oi'erent6w przystgpuiqcych do postgpowani a, a tak2e
'.Prezesem
stanowily formalnq i merytoryczn4 podstawg do wyboru ofert i rozstrzygniEcia postgpowania
konkursowego tj.:

l.ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o lwiatlczeniach opieki zdrowotnei
finansowanych
Srodkiw publicznych (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr t 61, poz. 1027 z p6in.zm

ze

),

2- Rozporzqdzenie

Ministra Zdrou,ia z dnia I5 grudnia 200i r. u, sprawie sposobu oglaszania
o po:jtgpor)aniu w sprawie zawarcia umov)y o udzielanie iwiadczelt opieki
zdrowotnej przez
Narodowy Fundusz zdrowia, zapraszania do uclzialu

w

rokowaniach, sklatlania orcrr.

powtiywania i odwolywania komisji konkursowei oraz
.iej zatlan ( Dz. Il. 2001 nr 273
27t9),

poz.

3. Rozporzqdzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013

r. w sprawie iwiatlczeri

gwarantowonych z zakresu rehahilitacji lecznicze.j( Dz.U. 2013, poz.

I

522),

l.Zarzqdzenie Nr u0/2013/DS)Z Prezesa Narotlowego Furuluszu Zdrowia z dnia I6 grudnia
2013 r. w sprawie okreilenia warunkow zuwierania i realizacji um6w w rotlzaju rehabilitacio
lecznicza,

5.

Zarzqdzenie

paidziernika

201

Nr

57/2013/DSOZ prezesa Narodtswego Funduszu Zdrowia

z

clnia

2

3 r. w sprnwie warunk(tw po,tt(powania dotyczqcych zawierania um6w

o

udzielunie iwiadczen opicki zdrowotnqj (ze zm.),
6'Zarzqdzenie Nr 3/201{/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zclrowia z clnia 23
stycznia
2011 r. w sprav,ie okreilenia kryteri|w oceny o/brt w post?powantu w sprawie
zawcrcta
umowy o udzielanie iu,iadczeri opieki zdrowotnei
ee zm.).

wszyscy oferenci mieri mo2liwos6 zapoznania sig z wy2ej wymienionymi przepisami

bgd4cymi podstaw4
konkursowego.
F

w

do

dokonania wyboru

zal4czniku nr 3 do Zarzqtrzenia Nr g0/2013/DS)Z prezesa Narodoweg'

unduszu Zdrowia z dnia 16 grudnia 2013

i realizacji um6w

ofert i rozstrzygnigcia postgpowania

w

r. w sprawie okreslenia warunkiw

zau/ieranio

rodzaju rehabiritucja recznicza, wskazano szczeg6rowo warunki

wymagane do realizacji swiadczefi w rodzaju rehabilitacja lecznicza, w zakresie:
fizjoterapra
ambulatorvina.

Oferta Odwolujqccgo wplyngla do siedziby Podkarpackiego Oddzialu Wojew6dzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
N

z

siedzib4

w

Rzeszowie (powolywanego dalej jako POW

FZ; w dniu 25 marca 2014 r.
Oferlg zloZono w terminie. Og6lem na przedmiotowe postqpowanie wplynqlo l6 ol'ert.

W dniu

3

|

marca 2014r. komisja konkursowa dokonala stwierdzenia prawidlowoSci

ogloszenia prowadzonego postqpowania

i

spelnienia wymog6w

okre6lonych

w R\zporzqdzeniu Ministra Ztlrowia z dnia I5 grudnio 2001 r. vi sprou'ie sTtsobu oglaszuniu
o prtsLgpowaniu w sprawie zawurcia umow)J o udzielanie 'iwiadczeit opieki zdrov'olnei przez

n-arotlowy Fundusz Zdrowia, zapraszania do udzialu

v'

rokou'aniach. skludunia dbrt.

powolyuania i odwolywania komisji knkursowei ttraz .ici zudait ( Dz. U. 2001 nr 273 poz.
27 19 ).

Otwarcie ofed nast4pilo w dniu 31 marca 2014 r.

W toku postgpowania, po rozpoznaniu ofert w

czg5ci

jawncj komisja konkursowa

stwierdzila, Ze oferlta Odwoluj4cego nie spelnia ustawowych warunk6w fbrmalnych tj.: brak

kopii polisy lub innego dokumentu potwierdzaj4cego zawarcic przcz oferenta umowy
ubezpieczenia odpowiedzialnoSci cywilnej za szkody wyrz4dzonc w zwi4zku z udzielaniern
Swiadczeri w zakresie przedmiotu postgpowania na okres obowi4zywania umowy bEdZ innego

dokumentu potwierdzaj4cego zawarcie umowy OC na caly okres obowiqzywania umowy.

Komisja konkursowa wezwala Odwoluj4cego do uzupelnienia wskazanych brak6w
formalnych w tetminie do dnia l0 kwietnia 2014r. pod rygorem odrzucenia ofbrty.
Odwolu.jqcy zloZyl wyia5nienia w wyznaczonym tcrminie.

w dniu 14 kwietnia 2014r. przeprowadzono u of'erenta kontrolg w celu por6wnania danych
zawartych w ofercie ze stanem faktycznym. W wyniku kontroli st*'ierdzono brak
bezwzglgdnie wymaganego sprzgtu okre6lonego w z'alqczniku nr 3 do Zarzqdzenia Nr
80/20l31DSOZ Prezesa Narodowego h-unduszu Zclrowiu z dnia l6 grudnia 2013 r. w spruu'ic

okrcllenia u,arunk6w zawierania i reulizacii um(tw
a

w rodzaju rehahililacja lecznitzu,

mianowicie brak:

- stolu lub tablicy do dwiczeri manualnych rgki

-

UGTJL-u

lub innego systemu

spelniaj4cego

jego rolg

(wyposa2enia

do

zabieg6w

kinezyterapeutycznych wymaganych w mieiscu),

- lampy do naSwietlari

promieniowaniem widzialnym, podczerwonym lub ultralioletowym

(wyposazenia do zabie96w fizykoterapeutycznych wymaganych w miejscu).
Gabinct spelnial wymagania lokalowe zawarle w wyZej wskazanym zarz4dzeniu-

W zwi4zku z
wyposa2enia

niespelnieniem przez Odwolu.j4cego wymaganych warunk6w dotycz4cych

w

w

wymagany sprzgt wskazany

okreSlonych

w

przepisach prawa

oraz warunk6w okre6lonych przez Prezesa Funduszu na podstawie art.146 ust.1 pkt 3 ustawy,

oferta

nr

09- l4-000357/REH/05/l /05.1310.208.02/01/3/0405

zlo2ona przez Odwoluj4cego

zostala odrzucona na posiedzeniu komisji konkursowej w dniu 22 kwietnia 2014r., o czym

Odwoluj4cy zostal poinformowany pisemnie. Oferent

w dniu 29 kwietnia 2014r. wni6sl

protest, kt6ry zostal oddalony przez komisjg konkursow4. Ol'erent zostal poinformowany

przez komisjg konkursow4 pismem

z

dnia 30 kwietnia 2014r. wraz

o rozstrzygnigciu protestu. Ponadto tego samego dnia ogloszenie

z

uzasadnieniem

o rozstrzygniEciu protestu

zostalo umieszczone na stronie intemetowej i tablicy ogloszen.

W dniu 15 maja

r.

2014

przedmiotowe postgpowanie zostalo rozstrzygnigte,

a ogloszenie o rozstrzygnigciu ukazalo sig na stronie intemetowej POW NFZ orM zostalo
wywieszone na tablicy ogloszeh w jego siedzibie. Olerta Odwoluj4cego nie zostala wybrana
do zawarcia umowy.

W dniu 22 maia 2014 r. wplynglo do Dyrektora POW NFZ w Rzeszowie odwolanie

zlo2one przez Oferenta dotycz4ce odrzucenia oferty
05. 1 3 1 0.208.02l0

1

I 3 I 0 40

nr

09-14-0003571 REH/

05/ l/

5. Odwolanie zo stalo ztolone w terminie.

Przed rozpatrzeniem odwolania Dyrektor POW NFZ w Rzeszowie pismem z dnia 26
maia 20 | 4r. znak: W 0.021 2.6

zgodnie z art.
a

l0 $ I

I . 20

1

4.DA poinformowal Odwoluj qcego o przysluguj 4cym mu

kpa, prawie do czynnego udzialu w kazdym stadium postgpowania,

przed wydaniem decyzji przez Dyrektora POW NFZ

sprawie

o moZliwosci wypowiedzenia sig co do

w

Rzeszowie w przedmiotowej

zebranych dowod6w i material6w oraz

zgloszonych Z4daii. R6wnocze5nie powyZszym pismem poinformowal wszystkie strony
postgpowania o moZliwo5ci skorzystania z uprawnieri, o kt6rych mowa w art.

Z powyZszych wzglgd6w na podstawie art. 36

I I

l0 $ 1 kpa.

kpa, przedluZono termin do wydania

decyzji przez Dyrektora POW NFZ do dnia 30 czerwca 2014 r.

Odwoluj4cy nie skorzystal z prawa wglqdu do akt

.

W zlo2onym odwolaniu Odwoluj4cy zarzuca naruszenie art.149, 134, 140 ustawy,
oraz art.l53 ust.3 ustawy

w zw. z

Zarzqdzeniem

Nr 80/2013/DS)Z

Prezesa Narodowego

r. w sprawie okreilenia warunkow zawieranu
irealizucii um6w w rodzaju rehabilitq.'ja lecznicza oraz $ 3 i $ 6.1 Rozporzqtlzenia Minislra
Funduszu Zdrowia z dniu 16 grudniu 2013

Zdrowia z dniu l5 grudniu 2001 r. w sprawie sposobu oglaszania o postgpowaniu w sprawie

zawarcia umovy

o

udzielanie iu,iadczey'r opieki zdrowotnej przez Narodowy Funclusz

ZtJrowiu, zapraszania

do udzialu u,

rokowaniach, sklctduniu

oferl, pttvollu'uni,t

i odwolyu,aniu komisji konkursowej oraz.jei zaduit ( Dz. Ll. 2004 nr 273 poz.

27

l9 ).

Odwoluj4cy jednocze6nie wnosi o uwzglgdnienie odwolania. ponownq ocenq ofert

i

wyb6r

.iego oferty. Odwoluj4cy zarzuca komis.ii konkursowej prowadzenie postgpowania 7' taZ'4cym

naruszenicm zasad postgpowania podnosz4c, iZ odrzucenie ofcrty nast4pilo bez podania

ptzyczyny faktycznej

a

jedynie z ,,og6lnikowym" podaniem przcpis6w prawa na podstawie

kt6rych oferta zostala odrzucona oraz rozstrzygnigcie protestu odbylo sig r6wnie2
z naruszeniom prawa, gdyZ jego uzasadnienie nie wskazuje .iaki przcpis zostal naruszony.
Odwoluj4cy podnosi r6wnie2.

iz

odrzucenie

caloici ofcrty winno by6

ostatecznoSci4

wynikajqcq z jednoznacznego i zawinionego naruszenia warunktiw konkursu.

Rozpatrujqc wniesione odwolanie Dyrektor POW NFZ

w

Rzeszowie zwaZyi.

co nastgpuje:

Organ przeanalizowal prawidlowoSi prowad T onego przeT' komisig konkursow4
postgpowania nie dopatruj4c sig 2adnych uchybieri. Nalezy z.aznaczyi, 2e Dyrektor oddzialu
roz.poznal4cy odwolanie nie prowadzi ponownie postgpowania
o udzielarrie Swiadczei

opieki zdrowotnej, lecz

do konkrelnego podmiotu

i

w sprawie zawarcia um6w

rozpozna.ie sprawq

konkretnych czynno6ci.

w

odniesieniu

Nie powiela zalem

czynno(ci

zarezerwowanych przez ustawg dla komisji powolanej przez Dyrektora Oddzialu. Dyrektor

Oddzialu bada czy rozstrzygnigoie postgpowania dokonane przez komisjg zostalo podjqte

prawnego Odwoluj4cego

i

do naruszenia
'l
w rozumieniu aft. 152 ust. I oraz u.l.. 34 ust. I uslawy.

z naruszeniem zasad postepowania

cz.y wskutek tego doszlo

Rozpatru.i4c przedmiotowe odwolanie

od

interesu

rozstrzygnigcia postqpowania konkursowego

Dyrektor POW NFZ poddal szczeg6lowej analizie material dowodowy sprawy.
co w konsekwencji umoZliwilo dokonanie pelne.i kontroli prawidlowosci przeprowadzenia
zaskar2oncgo postgpowania konkursowego.

Na material dor.rodowy skladaiq siE:
I .w'szystkie

oferty zlozone w przedmiotowym postgpowaniu konkursowym.

2.dokumenty wytworzone przez komisjg konkursow4

w

przedmiotowl'm postqpowaniu

konkursowym,
3.tlokumenty, pisma, oSwiadczenia skladane przez olerent6w w odpowiedzi na wezwania do
uzupelnienia brak6w lbrmalnych,
4.wyja6nienia sk ladane przez ofbrent6w (w odpowiedzi na wezwania komisji konkursowe.i).
5.zlozonv Drotest.

Zgodnte

z

art.149

ust.l pkt 7 ustawy odrzuca sig oferlg jeZeli oferent lub ofefta nie

spelniaj4 wymaganych warunk6w okredlonych

w

przepisach prawa

or.v

warunk6w

okreSlonych przez Prezesa Funduszu na podstawie art.146 ust.l pkt 3. Komisja Konkursowa
na posiedzeniu w dniu 22 kwietnia 2014r. slusznie odrzucila w caloSci ofertg Odwoluj4oego
z powodu braku sprzEtu wymaganego dla realizacji Swiadczeri opieki zdrowotnej

w rodzaju:

rehabilitacja lecznicza, w zakesie: fizjoterapia ambulatoryjna.

W zloZonym formularzu ofertowym Odwoluj4cy w czgsci ,,wykaz zasob6w" wskazal,
2e sprzgt okre3lony wyr6Znikami zasobu nr 5,

6, l1 i 12 bEdzie mial od

1

lipca 2014 r.

Natomiast w formularzu of'ertowym na pytanie ofertowe 1.6.5.1 o treSci: ,,Czy oferent

lub tablicg do (,wiczeh manualnych rgki w miejscu?", Oferent udzielil
odpowiedzi: ,, Spelniam wanurek w dniu zloZenia ofefiy i bgdg go spelnial od pocz4tku
obowi4zywania umowy ". W pytaniu ofertowym 1.6.5.4 o treSci: ,, Czy oferent zapewnia
zapewnia st6l

lampg do naiwietlaf promieniowaniem widzialnym, podczerwonyrn lub ultrafioletowym

-

w miejscu?" Odpowied2 Of'erenta brzmi:,, Spelniam warunek w dniu zloZenia oferty i bgdg go
spelnial od pocz4tku obowi4zywania umowy ". Na pltanie ofertowe 1.6.5.15 o tre6ci: ,, Czy
oferent zapewnia UGUL lub inny system spelniaj4cy jego rolg

odpowiedzi: ,.Spelniam warunek w dniu zlo2enia oferty

i

-

w miejscu?" Oferent udzielil

bgdg go spelnial od pocz4tku

obowi4zywania umowy".

W trakcie kontroli przeprowadzonej u Of'erenta w dniu 14 kwietnia 2014 r.
czlonk6w komisji stwierdzono brak zadeklarowanego

w

ofercie

w

przez

wy2ej wymienionego

sprzgtu tj. stolu do iwiczeri manualnych, UGUL-u lub innego systemu spelniaj4cego jego rolg

orM lampy do naSwietlari promieniowaniem widzialnym,

podczerwonym

lub ultrafioletowym.

Of'erent mial zamiar dokupii sprzgt
rozpoczgcia realizacji umowy

i

spelniai warunek jego posiadania od dnia

ti. od I lipca 2014 r.

Potwierdza

w kolumnie pod nazw4 ,,status" opisujqcy dostgpnoSi sprzgtu

i,,data uzyskania"

-

w

lo

zapis ,,bgdg miei,'

formularzu ofertowym

01 lipca 2014 r. Rozbie2noSci pomigdzy odpowiedziami ankietowymi,

w kt6rych oferent oswiadczyl, ze spelnia warunek posiadania danego sprzgtu w dniu zlozenia

oferty

i

bgdzie go spelnial od pocz4tku obowiqzywania umowy, a wskazaniem rzeczywistej

dostgpnoSci sprzgtu

od I lipca 2014 r.

w innej czg6ci formularza ofertowego zostaly

jednoznacznie stwierdzone przez czlonk6w komisji

w dniu przeprowadzenia

kontroli

oferenta, w trakcie kt6rei ustalono brak wymaganego sprzgtu. Wobec powyZszego, z powodu

nie spelnienia wymaganych warunk6w okreSlonych w przepisach prawa oraz warunk6w

okreSlonych przez Prezesa Funduszu rra podst.

art. 146 ust I pkt 3 ustawy

olerta

Odwoluj4ccgo zostala prawidlowo odrzucona w caloSci.
Bezzasadnym jest zarzut. prowadz-enia konkursu ofert

postgpowania

odrzucenia

z

z ral4cym naruszeniem

zasad

uwagi, i2 odrzucenic oferty nast4pilo bcz podania przyczyny f'aktycznej

orv.

zarzLLI rozstrzygnigcia protestu

bez podania

uzasadnienia tego

rozstrzygniqcia.

W powiadomieniu

z dnia 30 kwietnia 2014r. o odrzuccniu oferty zoslaly

podane

podslawy prawne odrzucenia oraz szczeg6lowo uzasadniono odrzucenic przez Komisig
Konkursow4 oferty (zal4cznik nr 40A do powiadomienia). PodkreSli6 naleZy" i2 zgodnie
z T.arz4dzeniem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr 80/201 3/DSo7.

z dnia I 6 grudnia

2013 r. w sprawie okreSlenia warunkow zawierania i realizacji um6w w rodzaju rehabilitacja

lecznicza Oferent jest zobowi4zany zapewni6 wyposa2enie

i

sprzgt.

w celu realizowanla

iwiadczeri w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej. wymagania te znane byly odwolu.i4cemu

co potwierdza z\o2one przez niego w ofercie oSwiadczenie stanowi4ce zal4cznik nr 2 do
Zarz.4dzenta

Nr 5712013/DSO7. Prezesa NFZ z dnia 2 paidziernika 2013r. Of'erent zgodnie

z kt6rym p<rtwierdza on m. in.. Ze zapoznal sig z przepisami zarz,qdzenia oraz warunkami

zawierania um6w
Ze.

i

nie zglasza do nich

zastrz,e^cn oraz przy.imu.ic .ie

do stosor,iania

oraz

posiada tytul prawny cio korz.vstania ze sprzgtu i aparatur-v medl.cznei stanowiqcej ich

wyposaZenie a takZe dane przedstawionc w o1'ercie ininie.iszych o$wiadczeniach s4 zgodne zc
stancnr prawnym

i f'aktycznynt. Powlsze oiwiadczenie odnosi sig do akt6w prawnych, kt6re

zoslaly okreslone

w ogloszeniu nr

09- 14-000357/REH/05/I /05.1 3 10.208.02101 konkursu

ofbrt o udzielenie Swiadczeri opieki zdrowotnej.
Bezzasadny jest takze zarzul nat:uszenia

at149 ust.2 ustawy. Odwoluj4cy podnosi.
iZ .. w4tptiwoSci komisji dotycz4 tylko niekt6rych element6w oferty. w pierwszym rzgdzie
odrzuoenie powinno nast4pi6 tylko w tej zakwestionowanei czqSci a nie w calo(ci".
Nie mo2na zgodzii sig z tym twierdzeniem. Brak podstawowego sprzgtu do uykonywania

Swiadczei opieki zdrowotne.i

ambulatoryjna prr.es4dza

o

w

rodzalu: rehabilitacja lecznicza,

w

zakresie: fiziotorapia

niemoZliwoSci wykonywania dwiadczeri maj4cych byi

przedmiotem umowy zawartej z POW NFZ. Nie s4 to wigc wymogi nieistotne, kt6re ot'erent
mo2e uzupelnid w trakcie trwania umowy. ale sprzgt 1en stanowi podstawowe wyposaZenie

gabinetu zabiegowego i iest wymagany od wszystkich oferent6w w chwili zlolenia oferty
w postgpowaniu konkursowym
Odnosz4c sig do zarzutu naruszenia art. 140 ustawy

i

naruszenia $ 3 Rozporzqdzeniu

Ministra Zdrowio z dnia I5 grudnia 2001 r. u, sprawie sposobu oglaszania 0 poslgpov'dniu

u)

sprawie zawarcis umowy

o

udzielanie iwiadczefi opieki zdrowotnej przez Narodowy

Fundusz Zdrowia, zapraszania do udzialu

w rokowaniach, skladanitr ofbrt, powolyvania

i odwo$v'ania komisji ktnkursowej oraz.jej zadari ( Dz. U. 2001 nr 273 poz. 2719 ) wskazac
nale|y, i2 Dyrektor Oddzialu Funduszu zamieScil ogloszenie o konkursie ofert w siedzibie
Oddzialu

i

na stronie intemetowej Oddzialu w dniu

rozporz4dzenia.

W
byi

marca 2014r. zgodnie

z$2

tego

ogloszeniu wskazano wszystkie wymagane przepisami informacje

dotycz4ce przedmiotowego postgpowania

kt6rym powinna

i3

w tym informacjg o formularzu ofertowym na

sporz4dzona oferta. Oferent zloZyl ofertg na wymaganym formularzu

ofertowym.
Chybionym jest r6wnie2 zarzul, naruszenia $ 6.1 Rozporzqtlzenia Ministra Zdrowia z dnia

15 grudnia 2004
umowy

o

r. w sprawie sposobu o2ilaszania o postgpov)aniu w sprnwie

zawarcia

udzielanie iwiadcze{t opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia,

zupraszania do udzialu w rokowaniach, sklLtdania ofert, powolywania i odwolywania komisji

jej

Dz U. 2001 nr 273 poz. 2719 ) z uwagi na fakt, i2 Komisja
Konkursowa nie zwracala sig do Oferenta o zlolenie wyja3nieri poniewaZ w wyniku
przeprowadzonej kontroli u Oferenta jednoznacznie stwierdzono brak wymaganego
konkursowej oraz

bezwzglgdnie

zadari (

w chwili zlolenia oferty

sprzgtu,

co

stanowilo warunek konieczny

zakwalifikowania oferty do dalszych czynnoSci objEtych postgpowaniem konkursowym.
Odnosz4c sig do podniesionej

w

odwolaniu kwestii naruszenia arl. 134 ustawy

wskazai nale7y, i2 zgodnie z art.l34 ust 1 ustawy Narodowy Fundusz Zdrowia obowiqzany
jest zapewnii r6wne traktowanie wszystkich Swiadczeniodawc6w ubiegaj4cych sig o zawarcie

umowy

o

udzielanie Swiadczefr opieki zdrowotnej

i

prowadzii postgpowanie

gwarantuj4cy zachowanie uczciwej konkurencji. Zgodnie natomiast

z

w

spos6b

artl34 ust 2 ustawy

wszelkie wymagania, wyjaSnienia i informacje a takZe dokumenty zwi4zane z postQpowaniem

w

sprawie zawarcia umowy

o

udzielanie Swiadczeri opieki zdrowotnej udostgpniane s4

na takich samych zasadach. Zaznaczye nak2y, i2 postgpowanie
konkursowe prowadzone bylo z zachowaniem zasad r6wnego traktowania wszystkich
Swiadczeniobiorcom

of'erent6w

i w

spos6b gwarantuj4cy zachowanie uczciwej konkurencji. Wszystkim

uczestnikom postgpowania zostaly wskazane
Prezesa

w

ogloszeniu

o

postgpowaniu zarz4dzenia

NFZ wtaz zalqcznikami, kt6re okreslaly zar6wno wymagania stawiane oferentom jak

i krlteria

oceny ofert. Wszyscy uozestnicy postgpowania skladali ofertg udzielaj4c
odpowiedzi na te same pytania ankietowe. Ocena ofert odbywala sig na podstawie jasno
okreSlonych kryteri6w. W toku postgpowania byly one niezmienne i w r6wnym stopniujawne

dla wszystkich oferent6w. Zasada r6wnego traktowania Swiadczeniodawc6w przejawia sig

w stosowaniu takich samych kyteri6w do wszyslkich Swiadczeniodawc6w biorqcych udzial

w

danym postgpowaniu. Naruszeniem omawianej zasady byloby stosowanie

w

danym

do niekt6rych Swiadczoniodawc6w dodatkowych kryteri6w,
wzglgdnie wyl4czenie stosowania niekt6rych kryteri6w wobec niekt6rych

postEpowarriu w stosunku

Swiadczeniodawc6w. Taka sytuacja w rozpoznane.i sprawie nie nast4pila.
Wobec powy2szego za nieuzasadniony naleZy uznai wniosck Odwoluj4ccgo o ponowna
oceng oferty
f

ijej

wybranie, poniewaZ ol'erta Odwoluj4cego zostala w postqpowaniu Nr 09-

4-000357/REH/ 05/1/ 05,1 310.208.02/01 prawidiowo odrzucona.

Dyrcktor POW NFZ w Rzeszowie, odni6sl sig powyZcj do wszyslkich clcment6w
kwestionowanych przez Odwolujqcego. Dyrektor POW

istotne

dla

N

t''Z zbadal wszystkie okolicznoici

prawidlowego i pelnego rozstrzygnigcia oraz dokonal occny dowod6w"

z uwzglgdnieniem wszystkich twierdzen

i

zarzul6w Odwolujqcego sig. Organ ustalil w spos6b

jednoznaczny, 2e nie doszlo do natuszenia przepis6w prawa w tym zakresie obowi4zuj4cych.

W

Swietle powyZszych okolicznoSci nalc2y stwierdzii.

iz

postqpowanie

przeprowadzone przez komisjg konkursow4 powolan4 zarz4dzeniem Dyrektora POW NFZ

bylo prowadzone zgodnie z obowi4zuj4cymi w tym zakresie przepisami prawa. w spos6b
gwarantuj4cy zachowanie uczoiwei konkurencii , dokonui4c oceny zloZonych ol'ert w oparctu
o

jednolite dla wszystkich kryteria, nie naruszaj4c w toktl postQpowania konkursowego jego

zasad okreSlonych

w

ustawie, aktach wykonawczych wydanych na

zarz4dzeniach wydanych

jej

podstawic oraz

przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

konkursowa nie naruszyla zasad postgpowania w sprawie z,awarcia umowy

o

Komisja

udzielanie

Swiadczei opieki zdrowotnej, co skutkuje uznanicm. 2e rTie doszlo do naruszenia interesu
prawnego Odwoluj4cego w rozumieniu art. 152 ust. 1

onz art. 134 ust. I ustawy i nic ma

podstaw do uwzglgdnienia odwolania.

Maj4c na uwadze caloSd opisanych okolicznoSci. odwolanie nie zasluguje

na

uwzglgdnienie.
Wobec powyZszego orzeczono jak w sentencj i.

POUCZENIE

Na podstawie art. I 54 ust.4 ustawy

z

dnia 27

sie

rpnia 2004r.

o

Swiadczeniach opieki

zdrowotnej finansowanych ze Srodk6w publicznych (Dz.lJ. z 2008r. nr 164 poz. 1027 z p62n.

zm.) od niniejsze.i 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 otrzvmania decvzii.

Decyzjg otrzymuj4:

1.09R/030178 ARS MEDICA Sp6tka z ograniczonq odpowiedzialnoSci4, Legion6w 1, 37550 Radymno;

2.09R1031077 G'azyna Sapula, Bukowa 1,37-700 PrzemySl;
3. 09R/130135 Gabinet Rehabilitacji Magdalena Gibka, RoZwienica 551,37-200 Przeworsk;
4. 09R/010003 Centrum Opieki Medycznej w Jaroslawiu,3 Maia 70,37-500 Jaroslaw;

5. 09R/130067 Cabinet Fizjoterapii

-

Elzbieta Slysz, Gniewczyna Laricucka 146 a.37-203

Gniewczyna Laricucka;

6. 09R/030103 NZOZ Centrum Rehabilitacji im. prof. Adama Grucy Iwona Tarkowska,
Widna G6ra 98E, 37-500 Jaroslaw;

7.

09W0307

52 NZOZ "WSPARCIE"

-

Bo2ena

M aj chr

owicz, Katarzyna Tomaszewska

Sp6lka Jawna, Poniatowskiego 53, 37-500 Jaroslaw;

8. 09R/010041 Specjalistyczny Psychiatryczny Zesp6l Opieki Zdrowotnej im. Profesora
Antoniego Kgpifiskiego w Jaroslawiu, KoSciuszki 18, 37-500 Jaroslaw;
9. 09R1031122 Velomed Sp6lka z ograniczon4 odpowiedzialnoSci4, Sz6wsko Sporlowa 7, 37522 Wi4zownica;
10. 09R/030707 HadryS Danuta. Krakowska 39
I

l. 09R/030677

A, 37-500 Jaroslaw;

Gra2yna 'lkaczyk. 3-go Maja 65, 37-500 Jaroslaw;

12. 09R/130148 Tomasz Domka Gabinet Rehabilitacji,
13. 09R/130168 Beata Witka.

Zytnia 51,37 -200 Przeworsk;

Arrnii Krajowej l8/35,37-500 Jaroslaw;

14. 09R1030226 Jaroslawskie Katolickie Stowarzyszenie Charytatywne im. O.PIO, Radawa
I

13.

3

7-523 Radawa;

15.09R/130156 Anna Kapusta Akademia Zdrowia
500 Jaroslaw:

16. Ala.

i Fizjoterapii, Sz6wsko Zamojska 10,37-

