NP'Z

Narodowy Fundusz Zdrowia
Podkarpacki Oddzial Woiew6dzki w Rzeszowte

Rzesz6w. dnia

wo.0212.90.2014.DA

l8

czerwca2}l4r.

Graiyna Szcrypka Gabinet Stomatologiczny
38-400 Krosno, ul. I. Paderewskiego 2
I

DECYZJA rrlr 691 ZOrr
I

Dzialaj4c na podstawie art. 152 w zw. art. 154 ust.

I - 3 ustawy z dnia 27 sierpnia

2004 r. o Swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze Srodk6w publicznych

(1.

U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm. ) zwanej dalej ,,ustaw4" oraz art. 104, 107 $

I

l.Dz.

ustawy

z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U.22013r. poz.
267 ze. zm.) zwanym dalej ,,kpa",

po rozpatrzeniu odwolania Gra2yny Szcrypka 38 -400 Krosno, ul. I. Paderewskiego

2

od rozstrzygnigcia postgpowania prowadzonego

w

trybie konkursu ofert Nr 09-14-

dla miasta Krosna w sprawie zawarcia umowy
o udzielanie Swiadczeri opieki zdrowotnej na lata 2014-2017, w rodzaju: Leczenie
000f 64lSTM/07/l/07.0000.218.02101

Stomatologiczne, w zakresie: Swiadczenia O96lnostomatologiczne,

Dyrektor Podkarpackiego Oddzialu Wojew6dzkiego Narodowego

Funduszu

Zdrowia w Rzeszowie oddala odwolanie w calo5ci.
UZASADNIENIE

Graiyna Szczypka 38

-

400 Krosno, ul.

I.

Paderewskiego

,,Odwoluj4cym" lub ,,Oferentem" zloiyla ofertg w ogloszonym w dniu l

l

2

zwana dalei

matca2014t. przez

Dyrektora Podkarpackiego oddzialu wojew6dzkiego Narodowego Funduszu zdrowia
w Rzeszowie postgpowaniu

Nr

09-14-00016415'tM10711107,0000.218.02l01 prowadzonym

w trybie konkursu ofert, w sprawie zawarcia um6w o udzielanie Swiadczeri opieki zdrowotnej

na lata 2014-2017 w rodzaju: Leczenie

Stomatologiczne,

w

zakesie: Swiadczenia

O96lnostomatologiczne dla miasta Krosna.

wi{w.rrlz.go!.pl

l',xlkarpucki Oddzi,tl wojcr(tdzki, ul. Z.rn)kowa 8,.rs 032 lt2csz,i$'
rcl.: l7 8fl) 4l 01, l:rx: l7 860 42 28, c nrril, rckrcl.rriat.4,)n17-rzeszow.pl

W ogloszeniu postgpowania zostaly wskazane akty prawne, kt6re zawieraly m. in. wymagania
okreSlone przez Ministra Zdrowia
,,Prezesem

i

Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, zwanego dalej

NFZ", w odniesieniu do oferent6w przystgpujqcych do postgpowania, a takhe

stanowily formaln4 i mery.torycznq podstawg do wyboru ofert i rozshzygnigcia postgpowania
konkursowego tj . :

l.Ustana z dnia 27 sierpnia 2004 r. o iwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
irod6w publicznych (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z p6in.zm ),
2. Rozporzqdzenie Ministra Zdrowia z dnia
o postgpou)aniu

ze

I5 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu oglaszania

w sprawie zawarcia umou)y o udzielanie iwiadczefi opieki zdrowotnej przez

do udzialu w rokowaniach, sHadania ofert,
komisji konkursowej oraz jej zadart ( Dz. U. 2004 nr 273 poz.

Narodowy Fundusz Zdrowia, zapraszania
powolywania i odwolywania
2719 ),
3.

Rozporzqdzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008r. w sprawie og6lnych warunlaw

umdw o udzielanie iwiadczefi opieki zdrowotnej ( Dz. U. 2008 Nr 81, poz. 484),
4.

listopada 2013 r. w sprawie iwiadczeft
leczenia stomatologicznego ( Dz.U.20l j.1462),

Rozporzqdzenie Ministra Zdrowia

gwarantowanych z zalcresu
S.Zarzqdzenie

Nr 77/2013/DSOZ

z dnia 6

Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia

I2 grudnia

2013 r. w sprawie olseilenia warunk6w zawierania i realizacii um6w o udzielanie Swiadczeri
opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne,

6.

Zarzqdzenie

Nr

57/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

z dnia 2

paidziernika 2013 r. w sprawie warunk6w postgpowania dotyczqcych zowierania um6w o
udzielanie iwiadczefi opieki zdrowotnej (ze zm.),
T.Zarzqdzenie Nr 3/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 stycznia

2014

r. w sprawie olve{lenia lcryteri6w

oceny ofert w postgpowaniu w sprawie zawarcia

umotey o udzielanie iwiadczefi opieki zdrowotnej (ze zm.).

Wszyscy oferenci juZ w chwili ogloszenia postgpowania mieli mo2liwo5,6 zapoznania

sig z wyiej wymienionymi przepisami bgd4cymi podstaw4 do dokonania wyboru ofert
i rozstrzygnigcia postgpowania konkursowego.

W

zal4czniku

77/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia

nr 3a do

l2 grudnia

Zarzqdzenia Nr

201 3

r. w sprawie

ok:reilenia warunk6w zawierania i realizacji umdw o udzielanie iwiadczefi opieki zdrowotnej

w rodzaju leczenie stomatologiczne, wskazano zar6wno warunki wymagane do realizacji
Swiadczeri

w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie

og6lnostomatologiczne jak i warunki dodatkowo oceniane.

Swiadczenia

Odwoluj4cy w ofercie zlo2yl oiv'tradczenie, 2e zapoznal sig z warunkami postgpowania

oraz warunkami zawierania um6w
do stosowania

i

nie zglasza co do nich zastrzezeh oraz przyjmuje

.

Oferta Odwoluj4cego wplyngla do siedziby Podkarpackiego Oddzialu Wojew6dzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia

z

siedziba w Rzeszowie (powolywanego dalej jako ,,POW

NFZ") w dniu 24.03.2014 r.
Ofertg zloZono w terminie. Og6lem na przedmiotowe postgpowanie wplynglo 27 ofert.

W dniu

27.03.2014r. komisja konkursowa dokonala stwierdzenia prawidlowoSci

ogloszenia prowadzonego postgpowania

i

spelnienia wymog6w oke6lonych

w Rozporzqdzeniu Ministra Zdrowia z dnia l5 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu oglaszania
o

postgpowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie iwiadcze{t opieki zdrowotnej przez

w

Narodowy Fundusz Zdrowia, zapraszania do udzialu
powo$twania i odwolywania komisji konhtrsowej oraz

jej

rokowaniach, skladania ofert,

zadafi ( Dz. U. 2004 nr 273 poz.

2719 ).

Otwarcie ofert nast4pilo w dnfu 27 .03.2014 r.

W toku postgpowania, po rozpoznaniu ofert w

czgSci

jawnej komisja konkursowa

stwierdzila, ze oferta Odwoluj4cego nie spelnia ustawowych warunk6w formalnych tj.:
a) brak kopii polisy lub innego dokumentu potwierdzaj4cego zawarcie przez oferenta umowy

ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej za szkody wyrz4dzone

w zwi4zku z udzielaniem

Swiadczeri w zakresie przedmiotu postgpowania na okres obowi4zy'wania umowy b4d2 innego

dokumentu potwierdzajqcego zawarcie umowy OC na okres obowi4zywania umowy.

Komisja konkursowa wezwala Odwoluj4cego

do

uzupelnienia wskazanych brak6w

formalnych w terminie do dnia 14.04.2014r. pod rygorem odrzucenia oferty. Dodatkowo
komisja konkursowa wezwala odwoluj4cego do zloaenia wyjasnieri dotycz4cych informacji
zawartychw ofercie, chodzilo o wyjasnienie odpowiedzi na pltanie w formularzu ofertowym:

tj.
I

)

na pytanie ankietowe

nr 1.3.1.2 o treSci ,, Czy ptacalekarza w poradni w godzinach

popoludniowych (do godziny 18) wynosi powyZej jednego dnia na kazde
przeliczeniowego?" Oferent odpowiedzial ,,tak". Komisja zwt6cila sig
niezgodnoSci pomigdzy odpowiedzi4 na powyzsze p}'tanie
harmonogramem pracy

w terminie do dnia

a

o

0'5

etatu

wyjasnienie

deklarowan)'rn

w

ofercie

14.04.2014r. pod rygorem odrzucenia oferty.

Komisja konkursowa wyslala wezwanie do usunigcia brak6w formalnych

i

do AoZpnia

powyZszych wyj aSnieri poczt4 i r6wnoczesnie przeslala wiadomoSd e-mail na adres mailowy

Odwoluj4cego. Odwoluj4cy Aozyl wyjalnienia oraz przedlo|yl wymagane dokumenty
w wyznaczonym terminie. Na podstawie oSwiadczenia Odwoluj4cego komisja konkursowa
wprowadzila zmiang odpowiedzi w ankiecie na p)'tanie ankietowe nr 1.3.1.2 z twierdz4cej na
przecz4c4.

Po rozpoznaniu ofert w czgSci jawnej komisja konkursowa wnala, 2e oferta
Odwoluj4cego spelnia warunki formalne

i

nie podlega odrzuceniu. Ofertg zakwalifikowano

do czgSci niejawnej.

W tnkcie prowadzonych z Odwolujqcym negocjacji ustalono zbie2ne stanowisko

ilo5ci Swiadczef i wartoSci kontraktu. Znalazlo to potwierdzenie
w podpisanym protokole koricowym z negocjacji z dnia 12.05.2014r. Ustalono ostateczne
zbieZne stanowisko dotycz4ce: ilo5ci 36 000 pkt i ceny jednostkowej 1,00 zl.
w przedmiocie

Po przeprowadzeniu negocjacj

i

ze wszystkimi oferentami, k16rych oferty

czgsci niejawnej postgpowania konkursowego,

w

zakwalifikowano do

dalszej czgSci postgpowania komisja

konkursowa sporzqdzila ranking koricowy w stosunku do wszystkich ofert. Na usytuowanie

w rankingu koricowym miala wplyw wynegocjowana cena, jak r6wnie2 wszystkie krlteria
,, niecenowe".

Oferta Odwoluj4cego uzyskala og6lem: 35,651 pkt zajmuj4c ostatecznie 28

pozycjg w rankingu koricowym co skutkowato niewybraniem oferty.

W dniu 15 maja2}l4r. komisja konkursowa oglosila rozstrzygrrigcie konkursu ofert,
zgodnie z kt6rym oferta Odwoluj4cego nie zostala wybrana do zawarcia umowy.

W dniu 23 maja 2014r. wplynglo do Dyrektora POW NFZ w Rzeszowie odwolanie

od rozstrzygniEcia postgpowania w sprawie zawarcia umo*Y
o udzielanie Swiadczeri opieki zdrowotnej na lata 2014-2017 , prowadzonego w trybie
konkursu ofert Nr 09-14-000164/STMJ07lll07.0000'218.02101 w rodzaju: Leczenie
zlohone przez Oferenta

Stomatologiczne, w zakresie: Swiadczenia 096lnostomatologiczne na miasto Krosno.
Odwolanie zostalo zloione w terminie.

Przed rczpalrzeniem odwolania Dyrektor POW NFZ w Rzeszowie pismem z dnia
28.05.2014r. 2nakWO.0212.90.2014.DA poinformowal Odwoluj4cego o przysluguj4cym mu

$ 1 kpa, prawie do czynnego udzialu w kaZdym stadium postQpowania,
a przed wydaniem decyzji przez Dyrektora POW NFZ w Rzeszowie w przedmiotowej
sprawie o mozliwoSci wypowiedzenia sig co do zebranych dowod6w i material6w
zgodnie z art. 10

oraz zgloszonych it4dah. R6wnoczeSnie Dyrektor POW

NFZ w Rzeszowie powyzszym

pismem poinformowal wszystkie strony postgpowania
z uprawnieri o kt6rym mowa w art. 10 $

|

o

moZliwoSci

z

korzystania

kpa. Z powyzszych wzglgd6w przedluZono termin

do wydania decyzji przezDyrektora POW NFZ do dnia 30'06' 2014r.

Odwolujqcy skorzystal z plzwa wgl4du do akt. W dniu 06.06.2014r. Odwoluj4cy zwr6cil sig
pismem z prodb4 o powt6rne rozpahzenie oferty.

W zloZonym odwolaniu Odwotuj4cy zwraca sig z

proSbq

o

niepozbawianie go

kontraktu na nastgpne trzy lata. Podkre6la, i2 wsp6lpracuje z NFZ od pocz4tku jego istnienia,
zatrudnia asystentkg a pozbawienie kontraktu bgdzie skutkowalo zwolnieniem pracownika.

Z uwagi nafakt,

ze gabinet miesci sig

w przychodni jest duzo pacjent6w w tym protetycznych

chc4cych korzystai z uslug w ramach umowy w NFZ. Odwoluj4cy nadmienia, i2 pozostalo

mu pig6 fat do emerytury

i

bardzo mu zaleiry na kontrakcie oraz jest sklonny obni2yd

wczeSniej podan4 stawkg za punkt. W odwolaniu zwraca sig z pro(bq o ponowne rozpatrzenie

jego oferty.
Rozpatruj4c wniesione odwolanie DyT ektor Podkarpackiego Oddzialu Wojew6dzkiego NFZ
zwaLyl, co nastgpuj

e:

Organ przeanalizowal prawidlowoSd prowadzonego przez komisjg konkursow4
postgpowania nie dopatrujqc sig Zadnych uchybiefi. Nale2y zaznaczy€, 2e Dyrektor Oddzialu
rozpoznaj4cy odwolanie nie prowadzi ponownie postgpowania
o

w sprawie zawarcia um6w

udzielanie Swiadczeri opieki zdrowotnej, lecz rozpoznaje sprawg

do konkretnego podmiotu

i

konkretnych czynnoSci.

w

odniesieniu

Nie powiela zatem

czynnoici

zarezerwowanych przez ustawg dla komisji powolanej przez Dyrektora Oddziatu. Dyrektor

Oddzialu bada czy rozstrzygnigcie postgpowania dokonane przez komisjg zostalo podjgte
z naruszeniem zasad postepowania

i

czy wskutek tego doszlo do naruszenia interesu

prawnego Odwoluj4cego w rozumieniu art. 1 52 ust. 1 oraz art. 134 ust. 1 ustawy.

Rozpatruj4c przedmiotowe odwolanie

od

rozstrzygnigcia postgpowania konkursowego

Dyrektor POW NFZ poddal szczeg6lowej analizie material dowodowy sprawy,
co w konsekwencji

umo2liwilo dokonanie pelnej konholi prawidlowo6ci przeprowadzenia

zaskar2one go postepowania konkursowe go.

Na material dowodowy skladajq siq:

l.wszystkie oferty zlo2one w przedmiotowym postgpowaniu konkursowym,
2.dokumenty wytworzone przez komisjg konkursow4

w

przedmiotowym postgpowaniu

konkursowym,
3.dokumenty, pisma, oSwiadczenia skladane przez oferent6w w odpowiedzi na wezwania do
uzupelnienia brak6w formalnych,
4.wyjaSnienia skl admrc przez oferent6w (w odpowiedzi na wezwania komisj i konkursowej),
5.zlo2one protesty.
6.pismo w sprawie wniesione w dniu 06.06.2014r.pr2e2 Odwoluj4cego.

Zgodnie

z

uszczerbku

art. 152 ust 1

w wyniku

i

naruszenia przez Fundusz zasad przeprowadzania postgpowania w

sprawie zawarcia umowy
odwolawcze

i

2 ustawy, Swiadczeniodawcom, kt6rych interes prawny doznal

o udzielenie

Swiadczeri opieki zdrowotnej, przystuguj4 Srodki

skarga na zasadach okreSlonych

w art. 153 i

154 ustawy. Zgodnie

z tymi

przepisami Srodki odwolawcze przysluguj4 tym Swiadczeniodawcom, kt6rych interes prawny
doznal uszczerbku w wyniku naruszenia ptzez Fundusz zasad przeprowadzania postgpowania

w sprawie zawarcia umowy o udzielenie Swiadczeri opieki zdrowotnej. Wskaza6 przy tym
nale|y,2e Dyrektor POW NFZ prowadz4c postgpowanie odwolawcze bada, czy nie doszlo do
naruszenia zasad postgpowania kt6re spowodowalo uszczerbek

oferenta,

w

szczeg6lnodci

przeprowadzone,

czy

Zgodnie

interesie prawnym

postgpowanie konkursowe zostalo prawidtowo

nie prowadzi za3 postgpowania

zasfizeiorLe s4 dla komisj i konkursowej

w

konkursowego, kt6re

to

czynnoSci

.

z art. 142 ust. 5 pkt I ustawy w

czgSci

niejawnej konkursu ofert komisja

mo2e wybra6 ofertg lub wigksz4 liczbg ofert, kt6re zapewniaj4 ci4gloS6 udzielania Swiadczeri

opieki zdrowotnej, ich kompleksowo6i

bilans ceny

w

odniesieniu

do

i

dostgpnoS6 oraz przedstawiaj4 najkorzystniejszy

przedmiotu zam6wienia. Jak wynika

z postgpowania konkursowego, prowadzone

z

z material6w

Odwoluj4cym negocjacje doprowadzily do

uzgodnienia ceny, jednakze w nastgpstwie rozshzygnigcia postgpowania oferta Odwoluj4cego

nie zostala wybrana, gdyz kwota wynegocjowana kontraktu z oferentami znajduj4cymi sig na

v,ylszej pozycji w rankingu ni2 odwoluj4cy v"ryczerpaLa prawie cal4 kwotq (1 334 880,00 zl.)
przeznaczon4 przez POW NFZ na finansowanie Swiadczeri w przedmiotowym postQpowaniu.

W

efekcie przeprowadzonych negocjacji strony ustalily ostateczne zbieine
stanowisko co do iloSci i wartoSci Swiadczonej opieki zdrowotnej w ramach kontraktu. Nie
oznacza

to jednak2e dokonania wyboru Oferenta do zawarcia umowy o udzielenie Swiadczeri

opieki zdrowotnej, co zostalo odnotowane w protokole koricowym z negocj acji. W tre6ci
protokolu koricowego

z

negocjacji (podpisanego przez Odwofuj4cego) figuruje zapis:

,,Zbie2noi6 stanowisk w protokale koricoww nie oznacza dokonania wyboru oferenta
i przyrzeczenia zawarcia umowy. " Uczestnictwo w postgpowaniu konkursowym, kt6re jest
procedur4 o charakterze konkurencyjno-eliminacyjnym, nie daje gwarancji wyboru oferty

i w nastgpstwie zawarcia umowy. Ranking koricowy bgd4cy wynikiem oceny ofert,
umo2liwia dokonania wyboru ofert najlepszych spodr6d zloZonych

i

ocenionych wedlug

jednolitych kryteri6w oceny. Celem postgpowania konkursowego jest zawarcie um6w
o

udzielenie Swiadczef opieki zdrowotnej. Komisja konkursowa

postgpowania podejmuje dzialania zmierzaj4ce do wyboru oferty

i

na kazdym etapie

zawarcia um6w w takiej

liczbie, kt6ra zapewni fwiadczeniobiorcom dostgp do Swiadczeri danego rodzaju. Dzialania

komisji nie maj4 prowadzii do zawarcia um6w ze wszystkimi oferentami bior4cymi udzial

w

postgpowaniu.

Przedmiotowy proces zostal przeprowadzony zgodnie

z

prawem oraz mstala

zachowana zasada r6wnego traktowania Oferent6w bior4cych udzial

w

postgpowaniu.

Komisja konkursowa zgodnie z obowi4zuj4cymi przepisami dokonala oceny oferty biorqc

pod uwagg kryteria ,,niecenowe": jako56, dostgpnodi, ciqgloSi, oraz kryterium

ceny.

Ostateczn4 iloS6 punkt6w stanowila suma punkt6w uzyskanych za poszczeg6lne krlteria.
Ilo56 uzyskanych punkt6w wplywala z kolei na kolejnoSd rankingow4 wszystkich ofert.

Na usltuowanie w rankingu koricowym Odwoluj4cego wplyngla wynegocjowana

cena, jak i wszystkie kryteria

,,

niecenowe".Oferta Odwoluj

4ce

go zoslala przez komisjq

konkursow4 oceniona w nastgpuj4cy spos6b:

a)

kryterium ci4gloSci

- 5 punkt6w na 5 punkt6w moZliwych, co wi4Ze sig

z ustaleniem, 2e oferent

jest podmiotem, kt6ry ze wzglgdu na wczeSniej zawartq

umowg z POW NFZ zapewnia ci4glo66 udzielanych Swiadczeh;

b)

kryterium jakoSci

-

16,071 punkt6w na 60 punkt6w moZliwych.

Na tak4 iloSd punkt6w wptynely niezapewnienie udzialu

w

czasie pracy lekatzy

w dziedzinie stomatologii zachowawczpi z endodoncj4 lub
w dziedzinie stomatologii dziecigcej lub chirurgii stomatologicmej lub lekarzy
posiadaj4cych specjalizacjg 2 stopnia w tych dziedzinach, niezapewnienie udzialu
dentyst6w specjalist6w

lekarzy dentyst6w

ze specjalizacj4

I

stopnia

w

dziedzinie stomatologii og6lnej'

chirurgii stomatologicznej lub stomatologii dziecigcej, udzial pozostalego personelu
w wymiarze odpowiadaj4cym co najmniej 50 o/o czasu pracy poradni, endometr
w miejscu, brak aparatu

rtg lub radiowizjograf w lokalizacji, brak

certyfikat6w

jakoSci; brak kontroli;

c)

kryterium dostgpnoSci -1, 667 punkt6w na 20 punkt6w mo2liwych.
Na tak4 iloSd punkt6w mialo wplyw zapewnienie dostqpnoSci

dla

os6b

tj.

Wzry lokalizacji poradni/gabinetu powyzej pierwszej
kondygnacji: dZwig umoZliwiaj4cy transport chorych na w6zkach a w budynkach do
niepelnosprawnych

dw6ch kondygnacji mo2liwe inne urz4dzenie techniczne umo2liwiaj4ce wjazd
niepelnosprawnych albo lokalizacj a na parterze, niezapewnienie podjazdu oraz dojScia
o nachyleniu zgodnym z przepisami prawa budowlanego, niezapewnienie co najmniej
jednego pomieszczenia sanitamego przystosowanego dla os6b niepelnosprawnych

w sobotg, niezapewnienie dostgpnodci

a tak2e niezapewnienie dostgpnodci Swiadczeri

Swiadczeri

w

( do godziny 18) w wymiarze

godzinach popoludniowych

powyzej

jednego dnia na ka2de 0,5 etatu przeliczeniowego;

d)

kryterium

cena -12,913

punkt6w

na 20 punkt6w

mozliwych.

Cena oferowana byla oceniana przy pomocy systemu informatycznego zgodnie ze wzorem

w

okeSlonym

zal4czniku

Funduszu Zdrowia

z

nr 2 do Zwz4dzenia Nr 3/2014/DSOZ

dnia

23

stycznia 2014

rozliczeniowej zaproponowanej puez Ofercnta

r.

w

Prezesa Narodowego

poprzez odniesienie ceny jednostki
stosunku do ceny oczekiwanel przez

Fundusz w przedmiotowym postgpowaniu.

L4czna liczba punkt6w jak4 otrzymala oferta zlozona przez Odwoluj4cego

to

35,651

punkt6w, co dalo 28 miejsce w rankingu wszystkich ofert.
PoniZsza tabela przedstawia zestawienie punktowe

w

rankingu koricowym podmiot6w

biorqcych udzial w przedmiotowym postgpowaniu.

Pozycia

Punkty

rankingu Numer ofertv

Puokty

za

zt

ciaslosa

ceoe

Punkty
Punkty za
za iakoid dosteDnolt

Punkty lqcznie Punkty Iqcznie Decyzja o
za
zr el.cenowc i wybraniu
el.niecenowe
niecenowc
ofert
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Komisja konkursowa dokonala oceny wszystkich ofert wedlug jednolitych kryteri6w, zgodnie
z zal4cniklem

Zdrowia

z

m I do Zarzqdzenia Nr

3/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu

dnia 23 stycznia 2014r. (ze zm.)

w tym ofertq Odwoluj4cego.

Sytuacja

w prowadzonym

ekonomiczna czy zawodowa oferent6w nie mogla by6 brana pod uwagg
postgpowaniu jako, 2e nie zostala wymieniona w tych krlteriach.

Zarzuty Odwolujqcego majq charakter og6lny

i

stanowi4 proSbE

o

ponownie

rozpatrzenie zgloszonej oferty. Odwoluj4cy r6wniez nie dopatruje sig blgd6w w postQpowaniu

komisji konkursowej. NaleZy zatwai2y6, 2e przeprowadzone postQpowanie konkursowe
wylonilo 25 ofert, kt6re uzyskaly najwigksz4 liczbg punkt6w, co zabezpiecza dostqpno3d do
Swiadczeri na terenie objgtym przedmiotowym postgpowaniem
Srodki finansowe nie zawsze

-

tak

Ze wzglg&t na ograniczone

jak w tym przypadku- da sig wylonii zwycigzc6w spo5r6d

wszystkich uczestnik6w konkursu na warunkach przez nich zaofefowanych. Zadaniem

komisji konkursowej jest dokonanie wyboru oferent6w opartego na rzetelnej analizie
por6wnawczej ofert. Nale2y podkre6li6, 2e wylonienie dwiadczeniodawcy

konkursowym ma

w

w

postgpowaniu

szczeg6lnoSci na celu realizacjg zadania ustawowego jakim jest

zapewnienia udzielania dwiadczeri opieki zdrowotnej
nieprzerwany, kompleksowy,

z

na danym

obszarze

uwzglgdnieniem odpowiedniej jakoSci

i

w spos6b

dostgpnoSci do

Swiadczeri, a nie zawarcie umowy ze wszystkimi oferentami.

Dyrektor Podkarpackiego Oddzialu Wojew6dzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w

Rzeszowie, odni6sl sig powyzej do wszystkich element6w kwestionowanych przez

Odwoluj4cego. Dyrektor POW NFZ zbadal wszystkie okoliczno5ci istotne dla prawidlowego

ipelnego rozstrzygnigcia oraz dokonal wnikliwej oceny wszystkich dowod6w. Organ ustalil

w

spos6b jednoznaczny, 2e nie doszlo do naruszenia przepis6w prawa

w tym

zakresie

obowi4zuj4cych.

W

Swietle poryzszych okolicznodci naleiry stwierdzid,

przeprowadzone

i2

postgpowanie

przez komisjg konlursowq powolan4 zatz4dzeniem

Dyrektora

Podkarpackiego Oddzialu Wojew6dzkiego NFZ bylo prowadzone zgodnie z obowi4zuj4cymi

w tym zakresie przepisami praw4 w spos6b gwarantuj4cy zachowanie uczciwej konkurencj i

,

dokonuj4c oceny zlo2onych ofert w oparciu o jednolite dla wszystkich kryteria, nie naruszaj4c

w toku postgpowania

konkursowego

jego zasad okreSlonych

w

ustawie,

aktach

wykonawczych wydanych na jej podstawie , czy tez zarz4dzeniach wydanych przez Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia. Komisja konkursowa nie naruszyla zasad postgpowania

w sprawie zawarcia umowy o udzielanie Swiadczeri opieki zdrowotnej, co skutkuje uznaniem,
2e nie doszlo do naruszenia interesu prawnego Odwoluj4cego w rozumieniu art. 152 ust. I

oraz aft. 134 ust. 1 ustawy i nie ma podstaw do uwzglgdnienia odwolania.

Maj4c na uwadze caloS6 opisanych okoliczno3ci, odwolanie nie zasluguje

na

uwzglgdnienie.
Wobec powy2szego orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Na podstawie art. 154 ust.4 ustawy

z

dnia 27 sierpnia 2004r.

o

swiadczeniach opieki

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

zm.) od niniejszej decyzji przysluguje wniosek o pono*ne rczpafizenie 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 decyzji.

:!-,v.rzto/

Decyzjg otrrymuj4:
1. 09R/030679

Kolanko Wojciech, Hetmana Z6lkiewskiego la, 38-400 Krosno;

2. 09N050327 Aleksander Kubit, Teodora Walslebena 5, 38-400 Krosno;
3. 09R/050384

MALGORZATA ORLIK Wsp6lnik sp6lki cywilnej Grupowa Praktyka

Lekarska s.c. Malgorzata Orlik, Beata Konieczkowska, Wojska Polskiego 43, 38-400 Krosno;
4. 09R/0503S4 Beata Konieczkowska Wsp6lnik sp6lki cywilnej Grupowa Praktyka Lekarska
s.c. Malgorzata Orlik, Beata Konieczkowska, Wojska Polskiego 43, 38-400 Krosno;
5. 09R/031184 NZOZ

.MEDIKA",

Generala

J6zefaHallera6/2, 38-400 Krosno;

6. 09R/050493 Jolanta Steliga-Stgpieri, Kisielewskiego 1, 38-400 Krosno;
7. 09R/050699 Maria Gaudziriska-Grzesik, Henryka Wieniawskiego 14B, 38-400 Krosno;
8. 09R/030017 Maciej Miczek, Grodzka 53, 38-400 Krosno;
9. 09R/050671 Malik Wojciech, Lewakowskiego 49b, 38-400 Krosno;
10. 09R/050102 Jerzy G6rski, Grodzka26,38-400 Krosno;
1

1. O9R/O5O73O

CHMIELOWIEC GRZEGORZ GABINET STOMATOLOGICZNY,

Krakowska 124B, 38-400 Krosno;
12. 09N050220 Dreher Maria, Naftowa 2b, 38-400 Krosno;
13. 09R/050287 Anna

Maj, Wyszyriskiego 6,38-400 Krosno;

14. 09R/010034 Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Stomatologicznej, Korczyriska 57,

38-400 Krosnol
15. 09W050118 Krzysztof Frank, Powstanc6w Slqskich 31, 33-400 Krosno;
16. 09R/050280

Malik Anna, Lewakowskiego 498, 38-400 Krosno;

17. 09R/030283 Joanna Chrzan wsp6lnik sp6lki

cyvilnej: Stomatologia Szkolna sp6lka

cywilna Joanna Chrzan, GraZyna Garwol, Jolantq Kosowsk4, Maria Penar' Bo2ena
Wojew6dka, Kisielewskiego 18, 38-400 Krosno;
1

8. 09R/030283 Cttu2yna Garwol wsp6lnik sp6lki cywilnej: stomatologia Szkolna sp6lka

cywilna Joanna Chrzan, Gra2yna Garwol, Jolantq Kosowskq, Maria Penar, Bo2ena
Wojew6dka, Kisielewskiego 18, 38-400 Krosno;
19. 09R/030283 Maria Penar wsp6lnik sp6lki

cywilnej: Stomatologia Szkolna sp6lka cywilna

Joanna Chrzan, Gret2yna Garwol, Jolant4 Kosowsk4, Maria Penar, Bo2ena Wojew6dka,

Kisielewskiego 18, 38-400 Krosno;
20, 09R/030283 Jolanta Kosowska wsp6lnik sp6lki c1'wilnej: Stomatologia Szkolna sp6lka
c1'wilna Joanna Chrzan, GraZyna Garwol, Jolant4 Kosowsk4, Maria Penar, Bo2ena

Wojew6dk4 Kisielewskiego 18, 38-400 Krosno;

21. 09R/030283 Bozena Wojew6dka wsp6lnik sp6lki cywilnej: Stomatologia Szkolna sp6lka

cywilna Joanna Chrzan, Gra'2ryna Garwol, Jolant4 Kosowsk4, Maria Penar, Bo2ena
Wojew6dka, Kisielewskiego 18, 38-400 Krosno;
22. 09N050574 Malita Magdalena, Kopalniana lA, 38-400 Krosno;
23. 09R/030041 Lanper Ann4 Korczytiska 40, 38-400 IGosno;
24. 09FJ0302l8 "SPECMED"sp6lka z ograniczon4 odpowiedzialno5ci4 Ignacego
Paderewskiego

4, 38400 Krosno;

25. 09R/030483 Sylwia Lysiak-Teneta, Kolejowa 10/18 , 38-400 Krosno;
26. 09R/050387 Gr*rynaSznzypka" I. Paderewskiego 2,38-400 Krosno;
27. Na.

