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Narodowy Fundusz Zdrowra
Podkarpacki Oddzial Wojew6dzki_w Rzeszowie
t4.

wo.0212.35.2014.DA

Rzesz6w. dnia . !.l4...czerw ca 20 | 4r.

Samodzielny Publiczny
Zaklad Opieki Zdrowotnej
w Kolbuszowej
ul. Grunwaldzka 4
36-100 Kolbuszowa

&l
DECYZJA Nr... . :!.1.....nu4

Dzialaj4c na podstawie

aft. 152 w zw. art. 154 ust. I do 3 ustawy z

dnia

27 sierpnia 2004 r. o Swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze Srodk6w publicznych

(t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze. zm., zwanej dalej ustaw4) oraz
art. 104, 107 $ I ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t.

j.

po

Dz. U. 22013 r poz.267)

rozpatrzeniu odwolania oferenta Samodzielny Publiczny

Zaklail Opieki

Zdrowotnej

w Kolbuszowej, u!, Grunwaldzka 4, 36-100 Kolbuszowa dotycz4cego rozstrzygnigcia postgpowania

Nr

09-14-000354/REW0511105.1310.208.02I01

w

rodzaju: Rehabilitacja Lecznicza,

w

zakresie:

Fizjoterapia Ambulatoryjna, na terenie powiatu kolbuszowskiego,

Dyrektor Podkarpackiego Oddzialu Wojew6dzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
w Rzeszowie:
oddala odwolanie w calo5ci.

UZASADNIENIE

Opieki Zdrowotnej
Oferent, Samodzielny Publiczny Zaklad
w Kolbuszowej, ul. Grunwaldzka 4., 36-100 Kolbuszowa, zlo|yl ofertg
rv ogloszonym na podstarvie art. 139 ust. I i2 ustawy w 13.03.2014 r. przez Dyrektora
Podkarpackiego Oddzialu Wojew6dzkiego Narodowego Fundusztt Zdrorvia w Rzeszowte
postgpowaniu konkursowym na zawarcie umowy o udzielanie (wiadczeri opieki zdrowotnej
w

rodzaju: Rehabilitacja Lecznicza

Nr

09-l,l-000354/REIU05/l/05.1310'208.02/01

w

zakresie:

Fizjoterapia Ambulatoryjna, na terenie powiatu kolbuszowskiego. Og6lem na postgpowanie wplynglo

9 ofert. Oferta odwoluj4cego sig zostala zlo2ona w terminie. W toku prowadzonego postqpowania

w

po sprawdzeniu spelniania warunk6w
formalnych oferty, w dniu 02.04.2014 r. wezwala odwoluj4cego sig do uzupelnienia brak6w
konkursowego

czgsci jawnej Komisja Konkursowa

formalnych oferty: oSwiadczenie o wpisie do wla6ciwych rejestr6w; uzupelnienie podpisu na ka2dej

stronie oferty oraz nadanie odpowiednich kolejnych numer6w stronom oferty; kopii dokumentu
potwierdzajqcego ubezpieczenie. Oferent uzupelnil powy2sze braki

w dniu

04.04.2014

r. W

dniu

17.04.2014 r. Komisja Konkursowa wezwala odwoluj4cego sig do wyja{nienia element6w spornych
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harmonogramu personelu oraz

do zldrcnia wyjaSnieh

i w dniu 07.05.2014 r. na podstawie

przedstawionych wyja6nief dokonala zmian w odpowiedziach ankietowych w ofercie.

Po rozpoznaniu ofert w czg6ci jawnej Komisja Konkursowa uznala, 2e oferta Odwoluj4cego si9
spelnia warunki formalne

i

nie podlega odrzuceniu. Ofertg zakwalifikowano do czgSci niejawnej

i Komisja Konkursowa dokonala oceny ofert wedlug jednolitych krlteri6w, zgodnie z art. 148 ustawy
oraz Zal4cznikiem

z dnia 23

nr I do Zarz4dzenia Nr

3/2014/DSOZ Preznsa Narodowego Funduszu Zdrowia

stycznia 2014 r. (ze zm.). Nastgpnie przeprowadzono

z Oferentem negocjacje dotycz4ce

iloSci i ceny oferowanych Swiadczeri zdrowotnych. W trakcie negocjacji ustalono z Oferentem zbie2ne
stanowisko co do ilo6ci i warto6ci kontraktu. Komisja konkursowa po przeprowadzeniu negocjacj i ze

wszystkimi oferentami wylonionymi do czq6ci niejawnej dokonala oceny ofert na podstawie rankingu
kofi cowego przedstawionego poni2ej.
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W dniu 15 maja 2014 r. Komisja Konkursowa oglosila rozstrzygnigcie konkursu ofert, zgodnie
z kt6rym oferta Odwoluj4cego sig zostala wybrana do zawarcia umowy.

Samodzielnego

2l

r. do Dyrektora POW NFZ w Rzeszowie wptynglo odwolanie
Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej, ul. Grunwaldzka 4,

W dniu

maja 2014

36-100 Kolbuszowa dotycz4ce warto6ci finansowania Swiadczeri uzgodnionej wsp6lnie

w

procesre

negocjacji przez Oferenta i czlonk6w kornisji oraz podpisanej w protokole koricowym postgpowania

Nr 09-14-000354/REM5/1/05. l3 r0.208.02l0

l.

Odwolanie zostalo zloZone w terminie.

skierowal

do

w

z art. l0 k.p.a.,
wszystkich uczestnik6w postgpowania konkursowego Nr 09-l+

Przed rozpatrzeniem odwolania Dyrektor POW NFZ

000354/REM5/U05.I310.20E.02/01 pismo

Rzeszowie, zgodnie

z dnia 23.05.2014 r.,

znak: WO.0212.35.2014.DA,

zawieraj4ce informacjg o wszczgciu postgpowania, prawie do crynnego udzialu

w kazdym stadium

postgpowania a przed wydaniem decyzjli pnez Dyrektora POW NFZ

w Rzeszowie w przedmiotowej

sprawie o moZliwo3ci wypowiedzenia sig co do zebranych dowod6w

i material6w oraz zgloszonych

24da6. W powy2srym piSmie zgodnie z

art.36 g

I

k.p.a. organ prowadz4cy postgpowanie przedlu2yl

termin na wydanie decyzji w tej sprawie do dnia 30.06.2014 r. Zgodnie z art.

6l

g 4 k.p.a. strony

postgpowania zostaty prawidlowo zawiadomione

o

tocz4cym sig postepowaniu przez organ

prowadzQcy postgpowanie.

Odwoluj4cy siQ skorzystal z prawa wgl4du do akt sprawy. W dniu 04.06.2014 r. wplyngto pismo
Odwoluj4cego sig z dnia 04.06.2014 r., w kt6rym stwierdza

2e,

jego oferta zostala oceniona najwyzej

i mimo tego komisja konkursowa potraktowala ja na r6wni z innymi oferentami.

W zlo2onym odwolaniu Odwoluj4cy sig stwierdzil, 2e: ,,sklada protest przeciwko zasadom
kontraktowania rehabilitacji ambulatoryjnej na
na

II

p6lrocze 2014 roku

i

obni2eniu wartoSci kontraktu

II p6hocze 2014 roku".

Przedstawione w odwolaniu zarzuty nie mog4 by6 uwzglgdnione.

Dla rozpatrzenia odwolania decyduj4ce s4 nastgpuj4ce regulacje prawa oraz o5wiadczenie zloZone
przez oferenta. Zgodnie

z art. 132 ust. 5

ustawy: ,,Wysoko66 l4cznych zobowi4zah Funduszu

wynikaj4cych z zawartych ze Swiadczeniodawcami um6w nie mo2e przekroczyi wysoko6ci koszt6w
przewidzianych na ten cel w planie finansowym Funduszu". Zgodnie z powolanym przepisem, kwota

na

przeznaczona

z uwzglgdnieniem

w

zakontraktowanie Swiadczeri
zapewnienia

jak najwigkszej

konkursie ofert zostaia rozdysponowana

dostgpnoSci do Swiadczeri dla Swiadczeniobiorc6w

z powiatu kolbuszowskiego. Negocjacje z oferentami odbywaty sig z uwzglgdnieniem potencjalu
wykazanego w ofercie i zasad propozycj i finansowych dla oferent6w przyjgtych w uchwale Komisji
konkursowej

z

dnia 12.05.2014 r.

-

zgodnej

z

arr. 134 ust.

I

ustawy, kt6ry obliguje NFZ do

zapewnienia r6wnego traktowania wszystkich Swiadczeniodawc6w ubiegaj4cych sig

o zawarcie umowy o udzielanie Swiadczef opieki zdrowotnej i prowadzenia

postQpowania

w spos6b gwarantuj4cy zachowanie uczciwej konkurencji.
Odwoluj4cy w dniu 13 maja 2014 r. podpisal protok6l kofcowy negocjacji zawierajqcy ostateczne
stanowiska stron ustalone

z

w

procesie negocjacji. Propozycje Komisji Konkursowej s4 zbieZne

proporycjami Odwoluj4cego sig

ambulatoryj na/13

w

iloSci

i

warto5ci przedmiotu negocjacji: fizjoterapia

l0-120-gabinet fizjoterapii, fizjoterapia ambulatoryjna./13 l0- 125- pracownia

fizjoterapii oraz fizjoterapia ambulatoryjna,/1310-130- pracorvnia fizjoterapii i pokrywajq sig w ilo6ci:

283 269

i lv cenie: 1,00 zl za punkt rozliczeniowy.

Wartodi rvynegocjoivanej krvoty wlnosi

283 269,00 ZLP. Zbie2no!(, stanowisk w tym przypadku oznacza rvyb6r Oferenta

i

przyrzeczenie

zawarcia umowy. Wobec tego za nieuzasadnione naleZy uzna6 odwolywanie sig od rvynegocjowanej

wartodci kontraktu w sytuacj

i

gdy propozycje Oferenta

i

proporycje NFZ byly zbiezne, a strony

zgodn ie podpisaly protok6l.

W

Swietle powy2szych okolicznodci naleZy stwierdzi6, 2e rozstrzygniicie postgpowania

konkursowego dokonane przez Komisjg Konkursow4 zostalo podjgte bez naruszenia zasad
postgpowania.

W zwi4zku z tym nie doszlo do

w rozumieniu art.

naruszenia interesu prawnego Odwoluj4cego sig

152 ust. 1 oraz art. 134 ust. 1 ustawy poprzez przeprowadzenie postgpowania

z pominigciem zasad r6wnego traktowania wszystkich oferent6w oraz z pominigciem zasad uczciwej

konkurencji. Rozpatruj4c przedmiotowe odwolanie od rozstrzygnigcia postgpowania konkursowego
Dyrektor POW NFZ poddal szczeg6lowej analizie material dowodowy sprawy, co w konsekwencji

umozliwilo dokonanie pelnej kontroli prawidlowo6ci przeprowadzenia zaskarZonego postepowania
konkursowego.
Na material dowodowy skladaj4 sig:

1.

wszystkie oferty zloZone w przedmiotowym postgpowaniu konkursowym,

2.

dokumenty wytworzone przez Komisjg Konkursow4 w przedmiotowym postgpowaniu

konkursowym,

3.

dokumenty, pisma, o6wiadczenia skladane przez oferent6w w odpowiedzi na wezwania do
uzupelnienia brak6w formalnych,

4.
5.

wyja6nienia skladane przez oferent6w (w odpowiedzi na wezwania komisji konkursowej),
pismo w sprawie wniesione w dniu 04.06.2014 r. przez Odwoluj4cego sig.

R6wne traktowanie Swiadczeniodawc6w dotyczy zar6wno wymagari, jakie musz4 by6 spelnione przez
Swiadczeniodawc6w celem zawarcia umowy o udzielanie Swiadczeri opieki zdrowotnej,

obowi4zk6w okedlonych w umowie

i

jak i zakesu

odpowiadaj4cego im wynagrodzenia. Powy2sze niewetpliwie

oznacza,, 2e dw6ch lub wigcej Swiadczeniodawc6w, kt6rzy

w takim samym stopniu spelniaj4 warunki

okeSlone przez Fundusz i wykonuj4 ten sam zakres obowi4zk6w ustalonych w umowie, winno mie6
prawo otrzymania za te uslugi takiego samego lub zbliZonego wynagrodzenia, zadjego zr6Znicowanie

musi znajdowa6 oparcie w ilo5ci ijako6ci Swiadczenia wzajemnego oferowanego Funduszowi (a na

jego zlecenie pacjentowi). Odwoluj4cy sig podnosi w odwolaniu, 2e obni2enie kwoty zwartej umowy

w

stosunku do kwoty obowiqzuj4cej obecnie wi4za6 sig bgdzie

z redukcja etat6w w

plac6wce.

Argument ten nie moZe zosta6 uwzglgdniony, poniewaZ procedura postgpowania konkursowego nie
gwarantuje oferentom kontynuacji dotychczas posiadanych um6w podpisanych z NFZ, nie gwarantuje

z lat ubieglych. Komisja Konkursowa
przysztych um6w bierze pod uwagg zapewnienie

r6wnie2 wartoici wynegocjowanych kwot na poziomie

negocjuj4c

z

oferentami warto6ci

Swiadczeniobiorcom

jak najlepszej

terenie obszaru na

dostQpno6ci do kontraktowanych Swiadczeri opieki zdrowotnej na

kt6ry

ogloszone jest

postepowanie

konkursowe

a nie indyrvidualny interes oferenta.

Zgodnie ze zloZonym przez odwolqjqcego sig oSwiadczeniem oferenta stanowiqcego Zal4cznik Nr 2

do Zarz4dzenia Nr 5712013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
2013 r.

z

dnia

2

pa2dziernika

w sprawie warunk6w postgpowania dotycz4cych zawierania um6w o udzielanie

Swiadczeri

opieki zdrowotnej (ze zm.), odwoluj4cy siQ przystgpuj4c do postgpowania zapoznal si9 z warunkami
wymaganymi od Swiadczeniodawc6w oraz kryteriami oceny ofert, nie zglaszal do nich zastrzeZen

i

przyjmuje

je do stosowania.

PowyZsze warunki

byly jednakowe dla wszystkich podmiot6w

bior4cych udzial w postgpowaniu

Dyrektor POW NFZ zbadai wszystkie okoliczno6ci istotne

i

pelnego rozstrzygnigcia spra\U/ oraz dokonal oceny dowod6w

twierdzeh

i

z

dla

prawidlowego

uwzglgdnieniem wszystkich

zarztt6w Odwoluj4cego. W spos6b jednoznaczny ustalil, iZ nie doszlo do naruszenia

jakichkolwiek przepis6w prawa. Komisja konkursowa dokonala oceny zloZonych ofert w oparciu
o jednakowe dla wsrystkich kryteria, nie naruszaj4c

w toku postepowania konkursowego jego zasad

okreSlonych

w

ustawie, aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz Zan4dzeniach

wydanych przez Prezesa NFZ.
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 2008 r.
decyzj

i

przysluguje wniosek

nr 164 poz. 1027 ze zm.) od

niniejszej

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 decyzji.

Decyzjg otrzymuj4:

l)

09PJ010005 Samodzielny Publiczny Zesp6l Opieki Zdrowotnej, Grunwaldzka 4, 3 6- 100

2)
3)
4)

09R/030695 Izydora Burkiewicz, Pilsudskiego 53 B,36-100 Kolbuszowa;
09R/030235 Caritas Diecezji Rzeszowskiej, Jana Styki 21,35-006 Rzesz6w;
09R/030539 Piotr Compala wsp6lnik spolki cyrvilnej: Centrum Medyczne Promedica Spolka
Cywilna: Piotr Compala, Halina Compala-KuSnierz, Plac WolnoSci 17,35-073 Rzesz6w;
09R/030539 Halina Compala-Ku5nierz wsp6lnik spotki cywilnej: Centrum Medyczne
Promedica Spolka Cywilna: Piotr Compala, Halina Compala-Ku5nierz, Plac Wolno6ci 17, 35073 Rzesz6w;
09R/030982 Marcin Plis, P. por. Sawy 26,36-100 Kolbuszowa;
09R/020019 Gminny Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej, Stra2acka4,36-l l0

Kolbuszowa:

5)

6)
7)

Majdan Kr6lewski;
09PJ03ll40Nad Nilem Centrum Rehabilitacji Lucyna Maci4g, T. Ko5ciuszki 58,36-100
Kolbuszowa;
9) 09R/030876NZOZ "JUSTYNKA" Justyna Drzal-Crabiec, Obroric6w Pokoju 7,36-100
Kolbuszowa:
10) 09R/130173 'ZANDER" TOMASZ RUSIN, Wola Rani2owska 329A,36-125 Rani26w;

8)

I|)

a./a.

