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ul.3-go Maja 19

37-410 Ulan6w

DF,CYZJANT 51 ZOTI

Dzialaj4c na podstawie art. 152 w zwiqzku z art.l54 ust. 1 - 3 wtawy z dnia 27

sierpnia 2004 r. o riwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze Srodk6w publicznych

(j.: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z p62n. zm.) zwanej dalej ustaw4 o Swiadczeniach

oraz arI. 104 i art. 107 $ 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania

administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p62n. zm.) zwany dalei kpa

po rozpatrzeniu odwolania oferenta Gabinet Fizjoterapii Katarzyna Mierzwa ul. 3-go

Maja 19, 37-410 Ulan6w, dotycz4cego rozstrzygnigcia postgpowania w sprawie zawarcia

umowy o udzielenie Swiadczeri opieki zdrowotnej na lata 2014-2017 prowadzonego w trybie

konkursu ofert Nr 09-14-000351/REH/05/I/05.1310.208.02101 w rodzaju: Rehabilitacja

Lecznicza, w Zakresie: Fizjoterapia Ambulatoryjna, dla powiatu: niZariskiego.

\rektor Podkarpackiego Oddzialu Wojew6dzkiego Narodowego Funduszu

Zdrowia w Rzeszowie oddala odwolanie w calo5ci.

Podkarpacki Oddzial Wojew6dzki w Rzeszowie

PodkarDacki Oddzial Woie 6dzki, ul. Zamkowa 8, 35 032 Rzeszow
tel.: 17 860 41 02, fax; l7 860 42 28, e-mail: sckrctariat@nfz'rzeszow.plwww.nrz.8ov.pl



UZASADNIENIE

W dniu 13.03.2014 r. Dyrektor POW NFZ na tablicy ogloszeri w siedzibie Oddzialu

oraz na stronie intemetowej zamieScil ogloszenie w celu przeprowadzenia postgpowania,

zgodnie z art. 139 ust 1 ustawy o Swiadczeniach, w sprawie zawarcia umowy o udzielanie

6wiadczeri opieki zdrowotnej w rodzaju: Rehabilitacja Lecznicza, w Zakresie: Fizjoterapia

Ambulatoryjna, dla powiatu: nizariskiego. W ogloszeniu wskazano obowiqzuj4ce regulacje

dotycz4ce wymog6w, jakie musz4 byi spelnione przez podmioty skladaj4ce oferty jak

r6wnie2 przepisy dotycz4ce klteri6w oceny ofert w postgpowaniu w sprawie zawarcia

umowy o udzielanie Swiadczeir opieki zdrowotnej.

Ofefta Gabinetu Fizjoterapii Katarzyny Mierzwa ul.3-go Maja 19,37-410 Ulanriw,

(powolywanego dalej jako ,,Odwoluj4ca" lub ,,Oferent") wplyngla do podkarpackrego

Oddzialu Wojew6dzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie (powolywanego

dalej jako,,POW NFZ) w dniu 26.03.2014 r.

Olertq zloZono w terminie.

Og6lem na postgpowanie wplynglo 9 ofert.

Otwarcie ofert nast4pilo w dniu 3l .03.2014 r.

W dniu 07.04.2014 r. Komisja Konkursowa wezwala Odwolujqcq do usunigcia

brak6w formalnych w terminie do dnia 10.04.2014 r. pod rygorem odrzucenia oferty. oferent

zostal zobowi4zany do zlo2enia nastgpuj 4cych dokument6w'

- Oiwiadczenia, 2e oferent bgdzie wykorynual umowg samodzielnie bez zlecqna

podwykonawcom udzielania iwiadczen bgdqcych przedmiotem umowy.

- Kopig polisy lub innego dokumentu pol.wierdzdjqcego zawarcie przez oferenta

umowy ubezpieczenia odpowiedzialnoici cywilnej ofbrenla za szkody wyrzqdzone

w nuiqzku z udzieleniem lwiadczen w zalvesie przedmiotu postgpowania na okres

obowiq4u'ania umowy, umowy przedwstgpnej lub innego dokumentu, u) tym lok1e

oswiadczenia srwierdzaiqcego, ze umov,a ubezpiecze nic odpowiedzialnoici cywilnej

zostanie zawarta na okres obowiq4nuania umowy.

Odwoluj4ca zloZyla przedmiotowe wyjaSniania w wymaganym terminie.

W dniu 30.04.2014 r. Oferent zlolyl do Komisji Konkursowej pismo

z wyjasnieniami element6w spomych harmonogramu personelu zawartego w przedlo2onej

ofercie.



Komisja Konkursowa 05.05.2014 r. na podstawie przedmiotowego oSwiadczenia

wprowadzila zmiany w wykazie harmonogramu czasu pracy personelu.

Po rozpoznaniu ofert w czgsci jawnej Komisja Konkursowa uznala. 2e of'erta

Odwoluj4cej spelnia warunki formalne i nie podlega odrzuceniu.

Ofertg zakwalifikowano do czgSci niejawnej.

Komisja Konkursowa dokonala oceny wszystkich zloZonych of'ert wedlug

jednolitych kyteri6w, zgodnie z Zan4dz.eniem nr 3/2014/DSOZ Prezesa Narodowego

Funduszu Zdrowia z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie okreSlenia kryteri6w oceny oferl

w postgpowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielenie Swiadczeri opieki zdrowotnej ize

7.m).

W dniu 12.05.2014 r. Komisja Konkursowa zaprosila Odwolui4c4 do negocjacj i

w sprawie ustalenia liczby i cen planowanych do udzielenia iwiadczefr. W wyniku negocjacji

w dniu 14.05.2014 r. ustalono ceng jednostkow4 w wysokoSci 1,000 zl otaz liczbg Swiadcz-eri

w iloSci 23900 punkt6w. Zbie2ne stanowiska zostaly podpisane w protokole korlcowym

z negocjacji. Przedmiotowy proces zostal przeprowadzony zgodnie z prawem oraz zostala

zachowana zasada r6wnego traktowania Oferent6w bior4cych udzial w postqpowaniu.

Odzwierciedleniem dokonanych ustalefr jest protok6l koncowy z negocjacj i podpisany przez

Olerenta i Komisjg Konkursow4.

Po zakoriczeniu negocjacji ze wszystkimi Oferentami w dalszej czqSci postqpowania

Komisia Konkursowa sporz4dzila ranking kofcowy w stosunku do wszystkich ofert.

Ostateczna ocena oferty byla generowana przez system informatyczny wspomagajqcy prace

Komisji Konkursowej, co dodatkowo gwarantowalo zachowanie obiektywizmu w stosunku

do wszystkich oferent6w bior4cych udzial w postEpowaniu. Oferty zostaly uszeregowane

w kolejnoSci wynikaj4cej z lqcznej liczby punkt6w oceny, z uwzglgdnieniem wynik6w

negocjacji. W rankingu koricowym Oferent zostal sklasyfikowany r6wnolegle na l0 miejscu.

Poni2sza lahela przedslawia zestawienie punklowe podmiottiw hiorqcych udzial

w orzedmiotowvm konkurs ie.
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Komis.ja Konkursowa na podstawie art. 142 ust. 5 ustawy o Swiadczeniach dokonala

wyboru ofert celem zawarcia umowy w kolejnoSci zgodnej z uzyskan4 pozycj4 w rankingu

koficowym, a2 do wyczerpania Srodk6w finansowych, kt6re zamawiaj4 cy przeznaczyl na

Swiadczenia bgd4ce przedmiotem postgpowania, tj. ofert, kt6re w rankingu koricowym

uzyskaly najwigksz4 liczbg punkt6w.

Oferta Odwoluj4cego uzyskala og6lem 15,000 pkt (wg wagi skalujqcej), w trrrr: za

kryteria ,,niecenowe" - 5,000 pkt i za ceng 10,000 pkt (wg wagi skaluj4cej).

W dniu 15.05.2014 roku przedmiotowe postgpowanie zostalo rozstrzygnigte,

a ogloszenie o rozstrzygnigciu ukazalo sig na stronie intemetowej POW NFZ oraz zoslalo

wywieszone na tablicy ogloszef w jego siedzibie.

W dniu 22.05.2014 r. do Dyrektora POW NFZ w Rzeszowie wplynglo pismo z dnia

20.05.2014 r. z odwolaniem Gabinetu Fizjoterapii Kataflyny Mierzwa, ul. 3-go Maja 19,

37-410 Ulan6w, dotycz4ce warlo6ci finansowania Swiadczeri uzgodnionej wsp6lnie



w procesie negociacji pv.ez Oferenla i czlonk6w Komisii oraz podpisanej w protokole

koricowym z negocjac.li postEpowania Nr 09- I 4-0003 5 I /REH/05/ I /05. 1 3 10.208.0210 I .

Odwolanie zostaio zlo2one w terminie.

Prz.ed rozpalrzeniem odwolania Dyrcktor POW Nt"Z w Rzeszowie pismem z dnia

26.05.2014 r. znak: WO.0212.71.2014.DA poinfbrmowal Odwoluj4o4 o przysluguj4cym .lej

zgodnie z art. l0 I 1 Kodeksu postgpowania administracy.inego, prawie do czynnego udzialu

w kazdym stadium postgpowania, a przed wydanicm decyui prr.ez. Dyrektora POW NF'Z w

Rzeszowie w przedmiotowej sprawie o moZliwodci wypowiedzenia sig co do zebranych

dowod6w i material6w oraz zgloszonych 2.4dah. R6wnoczcinie powyZszym pismem

poinformowal wszystkie strony postgpowania o mo2liwosci skorzystama

z uprawnien, o kt6rych mowa w art. 10 $ | kpa. 7. powy2szych wzglgd6w na podstawie art.

36 $ I kpa. przedlu2ono termin do wydania decyz,.ii przcz Dyrektora POW NFZ do dnia

30.06.2014r.

Odwoluj4ca nie skorzystal z prawa wgl4du do akt inie wniosla Zadnych uwag do

protokolu.

Dyrektor POW NFZ rozpalrujqc sprawg przeanalizowal wnikliwie caly zgromadzony

w spra*'ie material dowodowy i zwaZyl co nastgpuje:

Odwolanie nie zasluguje na uwzglgdnienie.

Zgodnie z art. 152 ust. I i 2 ustawy o Swiadczeniach. Swiadczeniodawcom. kt6rych

interes prawny doznal uszczerbku w wyniku naruszenia ptzez Fundusz zasad

przeprowadzania postgpowania w sprawie zawarcia umowy o udzielcnie Swiadczef opieki

zdrowotnej, przysluguj4 Srodki odwolawcze i skarga na zasadach okrcSlonych w art. I 53 i 154

ustany o Swiadczeniach. Wskazai przy tym nale|y, 2.e Dyrektor POW NFZ prowadz4c

postgpowanie odwolawcze bada, czy nie doszlo do naruszcnia zasad postEpowania, kt6rc

spowodowalo uszczerbek w interesie prawnym ofercnta, w szr:zegtilnoSci czy postqpowanie

konkursowe zostalo prawidlowo przeprowadzone, nio prowadzi zaS postqpowania

konkursowego, kt6re to czynno3ci zastrzczone sq dla Kornis.ii Konkursowt'i.

Rozpatru.lqc przedmiotowe odwolanie od rozstrzygniEcia postqpowania konkursowego

Dyrektor POW NFZ poddal szczeg6lowej analizie material dowodowy sprawy, co

w konsekwencji umoZliwilo dokonanie pelnei kontroli prawidlowoSci przeprowadzenia

zaskarZonego postgpowania konkursowego.

Na malerial dowodowy skladajq sig:



3.

wszystkie oferty zloZone w przedmiotowym postgpowaniu konkursowym,

dokumenty wltworzone przez Komisjg Konkursow4 w przedmiotowym postgpowaniu

konkursowym,

dokumenty, pisma, oSwiadczenia skladane przez oferent6w w odpowiedzi na

wezwania do uzupelnienia brak6w formalnych,

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

konkursowej),

Zgodnie z arr. 132 ust. 5 ustawy o Swiadczeniach, wysoko3i l4cznych zobowi4zah

Funduszu wynikaj4cych z zawarlych ze Swiadczeniodawcami um6w nie moZe przekroczyi

wysoko3ci koszt6w przewidzianych na ten cel w planie finansowym Funduszu. Zgodnie

z powolanym przepisem, kwota przeznaczona na. zakontraktowanie Swiadczen w konkursie

ofert zostala rozdysponowana z uwzglgdnieniem zapewnieniajak najwigkszej dostgpnoSci do

(wiadczeir dla iwiadczeniobiorcciw z powiatu nizahskiego. Negocjacje z oferentami odbywaly

sig z uwzglgdnieniem potencjalu wykazanego w olercie i zasad propozycji finansowych dla

oferent6w przyjgtych w uchwale Komisji Konkursowej z dnia 12.05.2014 r. - zgodnq z art.

134 ust. 1 ustawy o dwiadczeniach, kt6ry obliguje NFZ do zapewnienia r6wnego traktowania

wszystkich swiadczeniodawc6w ubiegaj4cych sig o zawarcie umowy o udzielanie swiadczefi

opieki zdrowotnej i prowadzenia postgpowania w spos6b gwarantuj4cy zachowanie uczciwej

konkurencji.

Odwoluj4ca w dniu 14.05.2014 r. podpisala protok6l koricowy z negocj acji

zawieraj4cy ostateczne stanowiska stron ustalone w procesie negocjacji. Propozycje Komisji

Konkursowej s4 zbie2ne z propozyciami Odwolujqcej w iloSci i wartoSci przedmiotu

negocjacji: fizjoterapia ambulatoryjna,/l 3 l0- 1 0O0-Gabinet Fizjoterapii Katarzyna Mierzwa

i pokrywajq sig w ilo3ci: 239 000 i w cenie: 1,000 zi za punkt rozliczeniowv. WartoSi

wynegocjowanej kwoty wynosi 239 000,00 zl.

Wobec tego za nieuzasadnione nale2y uznad odwolywanie sig od wynegocjowanej

warloSci kontraktu w sytuacj i, gdy propozyc.je Oferenta i propozycje NFZ byty zbiezne

i strony zgodnie podpisaly protok6l.

Nale2y podkreSli6, 2e zgodnie ze zlo2on4 ofe(4 Pani Katarzyna Mierzwa sama

wykonuje Swiadczenia w Gabinecie Fizjoterapii st4d tez liczba punkt6w zaproponowana

przez Komisjg Konkursow4 i zaaprobowana przez Odwoluj4c4 w procesie negocjacji zostala

dostosowana do wykazanego potencjalu personelu. Komisja Konkursowa dokonala oceny

zlohonych ofert i danych w nich zawartych w oparciu o jednolite dla wszystkich kryteria

l.

2.



z wykorzystaniem systemu informatycznego usprawniaj4cego prace Komisji Konkursowej. co

dodatkowo gwarantowalo zachowanie obiektywizmu w stosunku do wszystkich oferent6w

hior4cych udzial r.r postgpor.r aniu.

W odwolaniu Oferent podnosi r6wnie2, bezzasadny zarzut, iz w toku postgpowania

konkursowego nie bylo moZliwoici skorygowania harmonogramu personelu i dodania do

niego dodatkowej osoby. Wskaza6 naleZy. 2e Komisja Konkursowa dokonuj4c analizy

i oceny ofert zgodnie z zasadami wynikaj4cymi z Zarzqdzeh Prezesa Funduszu zwi4zana jest

treSciq zlo2onej przez oferenta oferty, kt6rej ocena odbywa sig na podstawie udzielonych

przez oferent6w odpowiedzi na zapytania ankietowe. zweryfikowane na etapie oceny

merytoryczne.j oferty.

W dwietle powy2szych okolicznoSci nalc2y stwierdzii. 2e tozstrzygnigcie postgpowanla

konkursowego dokonane przez Komisjg Konkursow4 zostalo podiqte bez naruszenia zasad

poslgpowania. W zwi4zku z tym nie doszlo do naruszenia interesu prawnego Odwolu.i4cei

w rozumieniu art. 152 ust. 1 oraz art. 134 ust. I ustawy o Swiadczeniach poprzez

przeprowadzenie postgpowania z pominigciem zasad r6wnego traktowania wszystkich

oferent6w oraz z pominigciem zasad uczciwej konkurencji. Odwolujqca przystgpuj4c do

postgpowania zapoznala sig z warunkami wymaganymi od Swiadczeniodawc6w oraz

kryterium oceny ofert, kt6re byly jednakowe dla wszystkich podmiot6w biorqcych udzial

w postgpowaniu zgodnie ze zlo2onym przez Odwoluj4c4 oliwiadczeniem oferenta

stanowi4cym Zalqcznrk Nr 2 do Zarzqdzenia Nr 57/2013/DS(JZ Prezesa Narodowego

F unduszu Zdrowia z dnia 02.10.20'1 3 r. w sprawie warunk6w postgpowania dotycz4cych

zawierania um6w o udzielanie Swiadczeh opieki zdrowotnej (ze zm.).

Dyrektor POw NFZ zbadal wszystkie okoliczno6ci istotne dla prawidlowego

i pelnego rozstrzygnigcia oraz dokonal oceny dowod6w, z uwzglgdnieniem wszystkich

twierdzeri i zarz.utow Odwoluj 4cej. W spos6b .iednoznaczny ustalil. i2 nie doszlo do

naruszenia przepis6w prawa w tym zakresie obowiqzuj4cych.

Bior4c pod uwagg powyzsze nale2y stwierdzii, 2e nie zostal naruszony interes prawny

Odwolu.j4cej. 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 niniej szej decyzji przysluguje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek

sklada sig do Dyrektora Podkarpackiego Oddzialu Wojew6dzkiego Narodowego Funduszu

Zdrowia ul. Zantkowa 8, 35-032 Rzesz6w w terminie 7 dni od dnia otrzt'rnania decyzii.

Decyzjg otrzymuj4:

1.09N130172 REH - KR6L Gabinet Rehabilitacji, Adama Mickiewicza 12, 37-420 Rudnik
nad Sanem;

2. 09W030220 Arlur Szofer, Huta Krzeszowska tr 4kowa 6, 37-413 Harasiuki;
3. 09R/010011 Samodzielny Publiczny Zesp6l Zakladow Opieki Zdrowotnej, Kodciuszki l,

37-400 Nisko;
4.09W130127 Gabinet Fizjoterapii Katanyna Mierzwa, 3-go Maja 19,37-410 Ulan6w;
5. 09R/130112 "EURO-MED' Gabinet Fizjoterapii Maciej Nirariski, Jezowe 135, 37-430

Je2owe;
6.09R/031081 Caritas Diecezji Sandomierskiej, Opatowska 10,27-600 Sandomierz;
7. 09R/1301 13 FIZO-MED WoZnica Lukasz, 37-400 Nisko, Zanzecze Mickiewicza 46;
8. 09R/030794 Andrzej Boruta wsp6lnik sp6lki cywilnej Centrum Medyczne Kinesis s.c.

Andrzej Boruta i Mariusz Wolanczyk, Kamieri 313, 36-053 Kamieri;
9.09N030794 Mariusz Wolanczyk wsp6lnik sp6lki cywilnej Centrum Medyczne Kinesis s.c.

Andrzej Boruta i Mariusz Wolarlczyk, Kamieri 313, 36-053 Kamieri;
10. Ala.


