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DziaIaj4c na podsta*'ic art. 152 w zwi4l-ku z art.l54 ust. I - i tlsta\ '.\, z clnia )7 sicr'grrr;a

2004 r. o Swiadczeniach opicki zdrowotnej finansowanych zc Srodk6u' publiczn,t'ch (t.j. l)2. t..

z 2008 r. Nr 164, poz^ 1027 z p6i,.n. zm.) zwanc.i daloj ,. r.rltru'r7 ' oraz alt. lL)'1

i art. 107 $ 1 ustawy z dnia 14 cT.erwca 1960 r. kodcks postgpowania aclnrinistrac)'jncg.() (:.i-

Dz. U. z2ol3 r. , poz.267 z.e z.m.) zwanym dalcj ,, Kpa" .

po rozpatrzeniu odwotania wricsioncgo przcz Nicpubliczny 7'aklad Opicki Zdrowotnc.i

TOB-MED Krystyna Tobjasz 35-201 llzosz<iw, ul. Kochanorvskicgo l5 cloty-cz4ccirir

rozstzygnlqcla postgpowania Nr 09- l4-0002t15/s l,(oll lll ll1.2112.026.O-l/tl I

przeprowadzonego lv trybrc konkulsu olcrt o Lrdziclanic (*'iatlczcfi opicl(i zdfo\\()lltel

w rodzaju: Swiadczenia pielggnaoyjne i opiekuriczc w zakrcsic: :iu'iaclczcnia w piclggnialskic'j

opiece dlugoterminowej domowcj , na obsz,arzc minsta I{zcszorva

Dyrcktor Podkarpackicgo Oddzialu Wo.iewddzkicgo Narodol'cgo Funduszu

Zdrowia w ]lzcszowic oddala odwolanic'
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TJZASADNIITNII],

W dniu l2 marca 2014 r. zostalo ogloszonc przez Dyrektora Podkarpackiego Oddziatu

\\'rrjcrv6dzkicgo \arodorvcgo l;unduszu '/drowta w Rzeszowie poslgpowanie konkursowe

rv lrlzcdnrii'cie zawarcia umriw o udziclanie Swiadczeri opieki zdrowotnej w rodzaju:

irviadczcnia piclggnacyjnc i opickuirczo w zakrcsic: dwiadczcnia w pielggniarskiej opiece

dlugotcrminowej dorrowej, obsza: miasto Rzesz6w

00028s/spo/14lt I 1 4.2112.026.04 t01 .

W ogloszcniu rvskazano oborvi4zuj4ce rcgulacjc dotycz4ce wymog6w, jakie musz4 byi

spclnirrnc przcz podmioty skladajilco oi'cr1y <lraz dolycz4cc kryteriow oceny ofert.

W dniu 26 marca 201 ,l r. N icpubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej TOB-MED Krystyna

'Iirbjasz 35-20 i Itzcsz6r.v, u1. Kochanowskiego 15, zwany dalej ,,Odwoluj4cym" lub

..( ) Icrc:rtcnr". z.lt''t. .vla ol'crLq nr 09- 14-0002tt5/SPO/7411114.2142.026.04101/75/0414

rv przcdmioloulur poslgpo\\,anr u.

Ol'erta wplyngla w lerminic. Og6lem na postgpowanie wplynglo 19 ofert.

I)o przcanalizowaniu ol'crty Odwoluj4cego Komisja Konkursowa powolana w celu

przcprowadzcnia postgpowari konkursowych na rok 2014 i lata nastgpne w dniu 3i marca

2014 r. rvezwala Odr.r,oluj4ccgo do uzupelnienia brak<iw lbrmalnyoh oferty w terminie do

3 kwictnia 2014 r. pod rygorcm odrzuccnia ol'cr1y. Odwoluj4cy mial przedlo?y(, aklualne

,rs,.viadczcr.ric o r.r'pisach stanowi4ce r.al4cznik Nr 1A do T.arz4dzenia Nr 5712013/DSOZ

l)r'i:zcsa \alor1o,"vcgo I"rrnduszLr Zdlor,via r. tlnia 2 paZdzicrnika 2013 r. w sprawie warunk<lw

\(rliiQpo\^'an a dotvcz:lcvch zawicrania urlclw o uclziolanir: Swiadczcri opieki zdrowotnej

(zc zrr.) olaz oSujadczcuia: o kontynuacji obowi4zkowcgo ubezpicczenia OC w przypadku

ziru'irlcia urlo\,rry! o realizacji samodziclnic, bez. z.lecania podwykonawcom udzielania

iuiadczcri bqd4cych przcdmi()lcm umowy oraz o zapewnicniu samochodu osobOwego wraz

z kscrokopiq jego rlowodu rejestracyjnego a tak2e dokumenty potwierdzaj4ce 2-letnie

doSwiadczcnic pcrsonclu * opiccc rcalizowanej w Srodowisku domowym

Ol'erent uzupclnil braki 
"r'skazanc 

w wczwaniu w wyznaczonym terminie. Dodatkowo zloZyl

lc2 oSwiadczcnia dotvcz4cc odpowicdzi na pytania ankictowe 1.2.1 .l ,.Czy Swiodczenia

.atrli:rtrt,una :q przaz pielggniat ki z co najmnia.i 2 letnim cfttlu,iudczeniem w pracy zaurodowej

.:tt i11:1111r1 : tttlzit,lanirnt !tticrdt zefi yt oltiece realizou,mej vt irodou,isku domowym (do olcresu

Nr 09-14-



dolwiadczenia moiliwe zuliczenie pruL)) \11 dontt 1"tttttt)c.\ tltttlr':rtti tttt ttttn()\\ t.\ 1:

pielggniarki) powytej 50(% zun'udnhnych pieLggniut'ek / .

W toku postgpowania, w dniu 16 kwietnia 2014 r., l(omisja l(onl<utsotra wczr'r'afa

Odwoluj4ccgo do zloir,cnia dodatkowyoh wyja(nicri dotyoz4cych lozbicznoSci pomigd:zy'

harmonogramem pracy pclsonclu wykazancgo w ol'crcic il w)/ulaganjarri olit'c(lorr rrri

w Zal4czniku Nr 4 cz. II pkt 4 rozporz4dzcnia Ministra Zdrcwia t. dma 22 Jistt:pada 2013 I'.

w sprawie Swiadczeri gwarantowanych z zakrosu Swiaclczc:i piclggnacl'inych i opickr"rnczych

w ramach opicki dlugoterminowcj (l)2. \J.22013 r., poz. l4ll0) oraz r',r'ja(rricnic otlpor.r'rctlzt

na pytanie ankictow,c 1.6. 1.1. ,, Czy olerent yso.siudu ccrt.r'/ifutt lS() 9()t)l .\\'.\tt'ittLt ::ut':(!tl:itt,tri

jakoiciq, wa2ny ut dniu zlo2enia olerly oruz w dniu rozltoczgcit ohovitl:.t truttiu trtitov.\'.)'

Jako termin ich zlo2cnia wskazano 24 kwictnia 2014 r.

Odwoluj4cy zloZyl stosownc wyjaSnicnia Komisii Konkutsorvci r.r' \vvzllacrl)ir\ rrr

terminic.

Komisja Konkursowa w dnir.r 22 kwietnia 2014 r. dzialaiac na poclstawic oirviaclczcti

Olerenta i przy jcgo obccnoSci wprowaclzita zmiatry w r.r'vkazic osob pcrsotleltl

i harmonogramie czasu pracy oraz dokouala znrian odpowicdzi r,t py'taniach ankictou'1ch

nr 1.2.1.1. i w1.2.1.2.

W zwiqzku z w4tpliwoSciami Komisja Konkursorva u dniu ll nraia 201-l r. t\eurr:rlrr

telefonicznie Ofercnta do wyjaSnicnia podanych oclpowicdzi na p."--tania aul<iclorvc tv zitktcs::t

przeprowadzonych u niego kontroli wczcinicj zawartc.j r.l)llowy z \arodowyrl Irunduszctr

'ldrowia. W tym dniu Kotlisia konkursowa dziala.i4c na podstan'ic oSwiadczttria

Odwoluj4cego i przy jego obccnoSci clokonala zmian odpowicdzi na pytania atlkictowc nt'

1.4.1.1, nr 1 .4.1 .2, nrl.4.2.2, nr 1.4.2.3, nr I .4.3.1, nr 1.4.3.2, nr 1.4,4.3.3. nr l.'1.i.4' nr I.4 4 1.

r:t 1.4.4.2,nr!.4.4.3, nr 1 .4.5.1, nr L4.6.I oraz. nr 1.4.6.2 .

Po rozpoznaniu ofert w czg$ci jawncj Kornisia I(otlkursowa uznala. zc olcr'ln

Odwolujqcej spctrnia warunki formalnc inic pocllcga ocltzuccrriu. Olcrtg zakullilikorrrtr;Lr ttr

czgSci niejawnej postQpowania.

W jej toku Komis.ja l(onkursowa dokonala occlly wsz)'stl(iclt zlozonvclt olcrt rvccll,rg

.jednolitych kryleri6w, zgodnic z Zarz,4dzenient nr 3/20 l4ll)SO/' I'rcz.est Narocktrvcgo

Irunduszu Tdrowia z, dnia 23 styoznia 20L4 r. w sprawic ol<rcSlcnia l<rytcriciw occnv oluL'i



w postgpowaniu w sprawic /.awarcia umowy o udzielenie Swiadczerl opieki zdrowotnej

( /.(: z.m).

W clniu 12 maja 2014 r. Komisja Konkursowa zaprosiia Odwoluj4c4 do negocjacji

w sprawic ustalcnia lioz$y i ceny Swiadczeri opieki zdrowotnej. Odzwierciedleniem

ibkonanych uslalci jcst protok6l koricowy z negocjacji podpisany przez Oferenta i Komisjg

Konkursowq. .lcdnak zgodnie z tre6ci4 w/w protokolu, zbieinodi stanowisk w protokole

koicowynr nic <trnacz.a clokonania wyboru ofcrcnta i przytzeczenia zawarcia umowy.

l)o zakoficzcniu ncgocjaoji zc wszystkimi olerentami w dalszej czgSci postgpowania

Komisja Konkursowa sporz4dzila ranking koricowy w stosunku do wszystkich ofert, kl6re nie

zostaly odrzucone .

Ol'erty zostaly uszeregowans w kolojnoSci wynikajqcej z l4cznej liczby punkt6w oceny

z uwzglgdnieniem wynik6w negocjacji. Na usytuowanie w rankingu koricowym miala wigc

wplyw wyncgocjowana cena, jak r6wnie2 wszystkie kryteria niecenowe.

l)oni2szc ofcrty uszcrcgowane s4 malej4co wg l4cznej liczby punkt6w. Komisja Konkursowa

clokonala wyboru oI'erentciw w kolc.jnoSci zgodnej z uzyskan4 pozycj4 w rankingu kofcowym

rlo ,"vvczerpania l4oznc.i liczby planowanych do zakupu Swiadczeri lub wartoSci zarn6wienia

okrcSlonym w ogloszcniu. .l)o rcalizacji Swiadczeri w rodzaju: Swiadczenia pielggnacyjne

i opickunczc, w zakrcsie: Swiadczenia w pielggniarskiej opiece dlugoterminowej domowej na

obszarze m. Rzeszowa zostali wybrani oferenci, kt6rzy uzyskali za oceng oferty l4czn4 ilo56

punkttrw w przedzialc od 60,000 do 40,769 .

llanking koricowy z dnia 15.05.2014 r.



ir

;l

Ofcrta Odwoluj4cej uzyskala ogt5lem l5,000 pkl (lvg wagi shalr-r.ir1cc j). w tlrrr:

za krytelia nieccnowe 5,000 pkt i za ccng 10,00 pkt (wg u'agi skalujilccj) zitjtniq:1':

ostatecznie l7 miejsce w rankingu konoowym - co bylo n icw) slal c/iiii.lcc ab) olcftil /o:iti li.l

wybrana do zawarcia umou'y.

Krytcriami niecenorvymi si1: ci4glofc (rlrganizac' j:r udziclartia iu ia.lczcri trlri. . L

zdrowotncj zapervniaj4ca kontynuacjg ;lroocsu cliagnost yczrlcgo ;LLb l.ri:l)etll\ crl).:i'i).

w szczeg6lnosci ograniczaj4ca ryzyko przcrwania lcczcnia r.v larracl.r dancgo zaklcsrr

Swiadczcfi realizowanego na podstawie umowy o uclziclanic Sr+iadczcri opicki zclf()w()tll('i

z.awarlej z NFZ obowi4zuj4ccj w dniu zloZcnia olcrly) i .jakoii (pcrsoncl. sprzqt i aparaltrfa

medyczna, zewnElrzna ocena, wyniki kontloli). lliorq pod urlagq krttcria nicccttor'lc occttli

oferty Odwoluj4ce.j przedslawiala sig nastgpr"ri4oo:

1. .IAKOSC - 0,000 pkt (wg wagi skaLui4ccl) na '15,000 pl<l rnozliri'1ch (u'g rtit.'i

skalujqccj)

I{6znica dolycz4ca uzyskanych a mo2liwyol1 do ttzyskaltia plllll(li)\\ \v\ nll lll

z udzielenia odpowicdzi negatywnycl, na pytania ankictowc:

. 1.2.1.1. Czy iu,iadczenia realizou'ane sq przcz pialggnitrrki z co rutjntnici .]-lttntnt

tfutiv,iadczeniem \r prdcy zttu,odowel ztt,it!:unei z ut/.ielunitut iv iutlr': n

w, opiece realizotttanej v, .irodou,i.sku alonlouly,n. ldo okrc.str Llo,irt iu(lc?ni(t 'ttt)':li\i(

zaliczenie pracy w tlomu pomocy spolccznei nu slunov,i,sku pielggnitrrkit l)ot1\2ai .;(t'r;

zal rudnio nyc h pie lg gn iurc k 1

o 1 .2.1.2. Czy iwiadczenia re.tlizowana r'q przez pialggniurki prt.;itrdcritlL:c ukrtnct;itt1

specializacjg ltrb kur,s loyali/i kat'yiny vt, cl:ictlzinie v'.\:nr ic tt ittttt'i t :u!t1L-ttilttr ttt | ;:t,t

III pkt I rozporzqdzenia Ministrq Zt.lntu'iu u' .::ptuwie .ilitrtlc:ati Srt(tt Lt tl t ( ) \ t t ittJ t l 1

t0 09- 1 4-00028sisPo/I 4/ t / | 4.2t 42.026.04 l0 | /7 i04 l 4 l0 j
'1(, -li i

09- l4-0002851SPO/ f,l ll I t4.1142.026.04i0 | i8/0414 IO ) J9.8lrJ ,rr.s] Lj$-r{
09-l4-000285i sPo/f 4 /| /t4.2142.026.04/0 | /2/04 |4 15.769 0 - _I [ .rr,.r,o

l3 0e- r 4-00028.5,'SP_o/r.f/ ull 21.4?:o]!.ll4.i!ll |!04 t,I

0e- I 4-000285isPoi |.!li! :21 !? l)2!\:!).!i9.t! )l.i!:l t |,.1

lILl:tjllp?llltQll.l;ri r'4.?!12 0?6,0,ri0 l1l I1{).r r,l

09-14-000285/SPOIlll I I t4.2t :1.2.026.04/l)l / | 4/\),1 | 4

l5Jl{5 :

21):

r;-l t! .

1l.5.Ii

ti ll l{l..lSr

l{i

.i s.s.l6

i6.5 tti

-f l-_

r) 25

t4

Lt

t1 09-14-000285,sPo/ l4r t,l q.zl 4't26.0qru I I : o,a t q l0 l 0 )
I8 09-14-000285/SP('I,111111.2142.026.04 0l/lr' l)ll.l lrr i 'l-i a(l ('0



z zuktesu lwiadczeit pielggnacyjnych i opiekufrczych w rcmoch opieki dlugoterminowej

pou,y2cj 50%) z.ttrudnionych pielggniarek?

1..1. L L (lz,t' ofbrent zapewnia samoch(ttl osobowy (gworanlowana gotowoit

I.t:)rlk)ttt(tnia )'
. I .6. I . l.- Czy oferent posiada certyfikat ISO 900] syslem zarzqdzania jakoiciq, wa2ny

u, dniu zlo2enia oJbrty orcrz w dniu rozpoczgcia obowiqzywania umowy ?

2. CIAGI-OSC - S,OOO pkt (wg wagi skalujqcej) na 5,000 pkt mozliwych (wg wagi

skaluj4ocj).

W ciniu 15 maja 2014 r. przedmiotowe poslgpowanie zostalo rozstrzygnigte,

a ogloszcnic o fozslrzygnigciu ul<azalo sig na stronie internctowej Podkarpackiego Oddzialu

\\'ojcrvrlclzkic3o \aroclon'cgo liunduszu /drowia oraz z.oslalo wywieszone na tablicy ogloszefi

rv.jrgir s icilzibic.

t)I'crta Odwoluj4cego nic zostala wybrana do zawarcia umowy.

W clniu 21 ntaja 2014 r. Odwoluj4ca zlolyla do Dyrektora POW NFZ odwolanie od

lozstrzygnigcia przcdmiotowcgo postgpowania.

Odwolanic zosLa\o zlo2one w tcrminie.

W zlo2onym pi(mie Odwotuj 4ca r-wraaa sig z proSb4 o ponowne rozpatrzenie

i wcr:yfikacjo ol'orty co daloby mo2liwoSi kontunuowania opieki nad chorymi, kt6rymi

opickLrjc sig od 3 lat. Odr.volr"rj4ca w swym odwolaniu podnosi, 2e: ,,Oiwiadczenia, kt6re

::lrtz\.lrrnt str zgodne z prautdq. ll' o!u, iurJcze niach tych dotyczqcych zatrudnienia, uknficzonych

kur.u)vr ltv,rrlilika(1;1nygh J-|a1,,;.ga stuz1t oraz tlo:iut iaclczenia zawodowego nie uwzglgdniono

krytariLtm pzyzna\ronia r,or7rr11o,1l,vych punktriw dla NZOZ'['O-MIID w kl6rym sq iv)iadczone

uslugi"

l)onadto Odwoluj4cy piszc: .,2 informacji uzyskanych w NI;Z wynika Ze NZOZ uzyskuje

rltxlutkot'vc punkty.jelli ,irednia punktriu' zawarlych u, ankiecie w/w wymogiw wynosi powyiej

-i()'/' tk ytzlt ogilu zatrudnionego personelu. llt przypadku NZOZ TOB-MED zatudnionych

I i t/: atalu duie 75%'. "

l)rzcd rozpatrzcnicm oclwolania Dyrcktor Podkarpackiego Oddzialu Wojew6dzkiego

\arodowcgo liunduszu Zdrorvia r.r.. Rzcszowic pismcm z dnia 23 mala 2014 r., z,nak:

WO.0)12.i7.2014.1)A, poinfirrmowal Odwolujqccgo o przysluguj4cym mu zgodnie z art. 10

\ 1 Kpa, prar'vic do oz-vnllcgo udzialu w ka2dym staclium postgpowania, a przed wydaniem



decyzji przcz Dyrektora POW NFZ w I{zcszowie w przcdmiotou'cj sprar.r ie: o nrozliu rrsci

wypowicdzcnia siq co do zebranych dowod6w i nratcriakiw uraz zgkrszonych lllclati. l)onacito

powyzszym pismem poinlbrmowal wszystkie stron), postQpor'vania o moZlirvo(ci z korzl-stania

z uprawnieri o kt6rym mowa w art. l0 $ I Kpa.

7, powyZszych wzglgd6r,r, przedlu2ono tcrmin do wydania tltc,vzji trrzcz l)r'rcklor:l I)O\\i \lrZ

do dnia 30 cz-erwca 2014 r.

Odwoluj4cy skorzystai w dniu 30 maja 2014 r. z prawa wzglqdu do akt. jctlnakzc nic r,r'rtit'tsl ttte

nowego do treSci odwotania.

Maj4c oalo3i powyzszego na uwadzc I)yrcktor Podkalpackicgo OddzialLL

W<rjew6dzkicgo Narodowcgo Iiunduszu Zdlowia w l{zcszou ic zrt 'Lz1 l. e tr rt.istl pL.je

Odwolanie nic zaslugujc na r-rwzglgdnicnio.

Organ przcanalizo*.al p|awidlowoSi prowadzol.rcgo prrc./ Korrtis;q I(ottilt-tt s;ttrVil

postgpowania, nie dopatr-uj qc siq Zadnych uohybicri. Nalely zauu'al1'6. ze D1'rcktor'Oddzialu

rozpoznaj4cy odwolanic nic prowadzi potrownic postqpowania rv sprau ic zatt'rtrcilt tttlttiw

o u{zielanie Swiadczen opieki zdrowotne.j, lecz rozpoznaic spra\\i9 w oclrticsicrlitt tltr

konkretnego podmiotu i konlrctnych ozynnoSci. Nic powicla zatcll: czvntlo(ci

zarczerwowanych przez uslawg dla komis.ii powolancj przcz I)vrcktora Oddziirlu. l)vt'cktttr

Oddzialu bada cz.y rozstrzygnigcic postqpowania dokonanc przcz komisjq zostalo potilqtc

z naruszeniem zasad postepowania i czy wskutck tcgo doszio do naruszenia intcrcsll prau'llcgo

Odwoluj4cego w rozumieniu an, 152 ust. I oraT arl. 134 ust. I ustaw.v.

Rozpatruj4c przedmiotowe odwotanie od rozstrzygniqcia postqpowania kottl<ltlsor^,'c1.Ltt

Dyrektor POW NIjZ poddai szczog<ilowcj analizic tnatcrial dowoclou'v sptiLr.rv. co tv

konsekwencji umoZliwilo dokonanic pc.lncj kontroli prarvitllo rr, o(ci l-'t'zcl.rrltrrr.l.,.'r irr

zaskar2onego postepowania konkursowcgo.

Na material dowodowy skladai4 sig:

I . wszystkie ofcrty zloZone w przcdmiotowym postqpowanilt konkr:rsorvym,

2. dokumenty w),'tworzonc przcz Komisjq Konkursow4 w przeclmiolorvyrn ptlstgpor'raniu

konkursowym,

3. dokumenty, pisma, o(wiaclczenia sklaclanc plzcz olcrcutrirv r,i odpori'icdzi tla rvczrtlLtlia

do uzupelnienia brak6w lbrmalnych,



4. *'-v.iriricnia skludanc przcz olcrcntirw (w oclpowicclzi na wczwania komisj i

li ri r l' Lrt s0rvcj ).

5, zlo2rlrrc pfolcst-\'.

Konrisja l(onkursorva zgodr.ric z obowi4zuj4cyrni przcpisami dokonala oceny ofe(y, bior4c

pocl ur,r'aoq krytcria nicccnor,r,c: ciEgloii i iako3i, oraz krytcrium ceny. Ostateczn4 iloSi

prnktriu' -.ianowila sunra punkt6w uzyskanych za poszczegtSlne krytcria. lloSi uzyskanych

pLrnlittirv u pivr.vala z kolei ma kolc.jnoSi rankingowq wszystkich ofert.

W cI'ckcic przcprou'adzonych negocjaoji w dniu 12 maja 2014 r. strony ustalily

()slalccznc zbicZnc stanorvisl<o co cio liczby i ccny Swiadczef opieki zdrowotnej. Nie oznacza to

.lcrinitlizc cloko:rauia *';,frorr.r Olclcnta clo zawarcia umowy o udzielenie 6wiadcze6 opieki

,rilrrrrvrrlrrci, W pr()tokolc ko:icowvm z ncgocjacji widniojc zapis: ,,Zbie2noit stanowisk

v prolokole kohcovynt nie oznnczct dokonanitt u,yboru ofLrenta" .

Oclr'r'olLri4cy w swym oclwolaniu wnosi o polrowne rotpalrzcnie i weryfikacjg z\o|onej

olcrtl . l)ou,olujc sig przy tym na zloZonc w loku postqpowzuria o5wiadczenia.

I)ytania ankictowc ma.j4 istotny u'plyw na occng skladanych przez ofcrent6w ofert. Udzielonc

plzcz olcrcnt6rv odpo."vicdzi w istotny spos6b wplywaj4 na umiejscowienie ich oferty

u' rarrkinru. W lrakcic poslqporvania konknrsowcgo Odwoluj4cy kilkakrotnie zmicnial

picrrrtrtnic pirclanc przcz sictric odpor,vicclzi na pytania ankictor,l.c. Wszcikic zniany byly

lrrrrL.rr'.lo',,, irrr: i opirtrrolrc porlpisiLnri zartiwno czlonk6w Komisji Konkursowej jak tcZ

( )lfr'0lrtir VItlqr: nu ur,r'ailzc lirl<1, i2 r,r swol olcroic Odwolul4cy zloLytr oSwiadczenie, i2

zitlrirzrltl siq z przcpisanri t.ar z4dt,cnia oraz walunkami zawicfania um6w i nie zg{asza do nich

/.at,lt / t:/.ct\ oraz przr,jrnujc.jc do stosowania, a ponadto jcst lcZ wicloletnim Swiadczeniodawc4

rcalizuj4cynr obccnic 6wiadczcnia w piclggniarskicj opicce dlugoterminowej nalezy uznae, iz

.jako Olcrcnt czvnnic Lrczcstniczqcy w poslqpowaniu konkursowvm w pcini zdawal sobic

spli.l\\.q z rlokonvr.r,an vcl.r przcz sicbic czynnoSci i skladanych oSwiadczeri.

l,czcstnic[wo w postgporvaniu konkursowym, kt6ry w swcj naturze jest proccdur4

o clllluklcrzc konkulcncvjno - clinr inacl,jnynt. nic daje g\varanoji wyboru of'crty

r rv rrr.igl:slu ic zarrarcia r-rntorvy. ltanking koricowy bqdqcy wynikiem oceny ofert oddajc ioh

rrrrtoic i Lrrlollirvia rvvbril olcrt najlcpszych spoSr6d zloZonych i ocenionych wcdlug

.jr:d rrol i t ycir l<r'ylcli6r.r,.



Fundusz dysponujc Srodkami finansowyri w taki sposrib. aby' u, su,1'ch clzialauilch osi.ignac

.jak najlepsze rozultaty w zakrcsic z.abcz.picct.cnia Svr,iadczcrriobior-corrr sr,r'iutlczcir opirki

zdrowotnej. 7,e wz.glgtht na ograniczonc Sr:<lclki ljnansor.r'c ttic zrtwszc tltk .]ali tr ivnr

przypadkr:, jcst moZliwe zawarcie umowy zc wszystkirni uczcstnikrnri ltottkLtrsu. tta u'arltttkaclr

przez. nich zaofcrowanych. T,adantcm Komisji I(onltr"rrsorve j .jcst clokononie wybttTu olctetrtt,rr

opaflego na rzctelncj analizic po16wnawczcj ol'cr"t. I)okonanl' przcz Kornisjq: Kotrl<ursou'it

wyb6r l2 ofert pozwoli w nale2ytym stopniri zabezpieczy6 dostqpnoic clo (u'iadczcri

w zakresie pielggniarskiej opieki dlugotcrminowcj domorvcj na tcrcnic okt'e(krttvtn

w postgpowaniu konkursowym.

Odwoluj4cy przystgpuj4c do postqpowanitt zapoznala sig ,/. \\'arunl\illtr j tlr illlle,Lrlvrrr o,l

swiadczeniodawc6w oraz kryterium oceny ol'clt' littirc b1'1r' jcdtlilltttn'c tllit rr'lizr':lltLclt

podrniot6w bior4cyoh udzial lv postgpowaniu zgoclnic zc zlozonl'tl plzcz ttdrvolLtjat.t *i'.

o5wiadczcniem ol'crcr,ta stanowi4cego T.al4cznik Nr 2 do I'arztlcltcnit Nr 57'12013/I)SOZ

Prezesa Narodowego Funduszu Zdro*.ia z dnia 2 pa2clzicrnika 20 1 3 r. rv sprar,vic u al'unkt'lu'

postgpowania dotycz4cych zawierania um6w o r.rdziclanic irviaclczcit opicki zdrorvotncl (zc

zm.).

Odnosz4o si9 do koLcjnego stwierdzcnia Odwoluj4cego nalc2y zattr.r'aZyc. iZ p1 trrrtic

ankietowe 1.2.L|. Czy it',iadczenia realizttv,ane .\'q przez ltialygniorki ': ctt nuitnrtiL'f 2-lLlnint

do:iwiadczeniem tr pracy zau,odowe.l zwiclzane j z udzielanient .iv iull:e ti :,t' Ltpit't t' rt'uli.:rttt,ttt, i
w irodowisku domou,ym, (do okresu doiwiadczenia mo2liwe:ctliczania pru(y \t: L{oltttt polttoL\

spolecznej na slanowisku pielggniurki) - powyzci 50%t zulrudnktnv-c'h lticlygnitrt:k/ (iollcr!

lEcznej liczby zatrudnioncgo pcrsonclu a nic ctatll. W z*i4zku z tvnl tcza Otiu'oitt.i.rce ti,

o przyznaniu dodatkowych punkt6w jest niczym nic uzasadnLonrL.

Ponadto nale|y z.auwd:/1| 1.e z.awarcic unlowy zc iwiaclczcnioda rvc4 nic grlltrarrtLric. z.'

w nastgpnym postgpowaniu konkursowym .jcgo o{'crta rtilvnier2 bgdzic rl,ybranit por)lituo litl{tLL.

i2 uzyskal dodatkowc punkty za ci4glorii udziclania $wiaclcze ri.

Dyrektor POW NFZ zbadal wszystkie okoiiczno(ci istotnc clla pras icllor,r'cgtr i pclrrceo

rozstrzygnigcia sprawy oraz dokonal oceny dclwocl6w z uw'zglgclnicn ie nl wsz)stkich l\\ricrd./.n

i zarzuL6w Odwolujalccgo. W spos6b jednoznaczny ristalil. il nic dos:/lo do tlarusrclllil

.jakichkolwiek pr zepis6w prawa.



\alczy stwiordzii, zc postqpowarnic byio prowadzone przez Komisjg Konkursow4

zgoCnic z obowirlz.uj4cyni przcpisami prawa, w sposr5b gwarantuj4cy zachowanie uczciwej

konkurcnc.ji. l)okonala ona occny ol<>nych ofert w oparciu o jednolite dla wszystkich

krytcria. nic nan"rszaj4c w toku postqpowania konkursowego jego zasad okreSlonych w ustawie,

aklaclr rvykonawczych wyclarrycb na jcj podstawic oraz zarz.4dzeniach wydanych przez. Prezesa

\ltt.'dorr e!.,, Iruttclttszr.t lclrrru il.

llior4c pod uwagg po\,vyzsze nalcZy stwierdzit, ize nie zostai naruszony w 2aden spos6b

intcrcs prawlv Odr.volujqcego. W trakcic postgpowania zapewniono r6wne traktowanre

iwiadczeniodawc<5w, niczmicnnoSi wzLrunk6w, kt6re podlegaj4 ocenie w toku postgpowania

orzv przestrzcganic okrcSlonych w ogloszeniu procedur.

Wobcc powylszego orzcczono jak w scnlencji.

l)ouczcnic

\a poclstawic art. 154 ust.4 usta\ry z. dnia 27 sierpnia 2004r. o Swiadczeniach opieki

zcilowotncj firransowanych zc Srodk6w publicznych (1j. Dz. U. z 2008 r. nr 164 poz. 1027 z

p6i.n. t.m.) od niniejszcj de cyzji przyslugujo wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek

slilada siq do l)yrcktora Podkarpackicgo Oddzialu Wojew6dzkiego Narodowego Funduszu

/.drow'ia ul. Zamkowa 8, 35-032 I{zcsz<iw w torminie 7 dni od dnia otrzymania decyzji.

Detr:jc olttnru jt1:

L Niepubliczny T.aklad Opieki Zdrowotnei TOB-MED Krystyna Tobjasz 35-201 Rzesz6w,
ul. Krtrhutntwskieg t l5

2. I'iorr Oanpultt w.sltilnik sp6lki cywilnej; Centrum Medyczne Promedica Spilka Cyvvilna: Piot
()onpnln. llolina (loltlulo-Ku,{nicrz, I'lac lr/olno{ci I7, 35-073 Rzeszow,'

r rt.drlbl ?
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3. Halina Compala-Kuinierz wsp6lnik spdlki cywilnej: Centrwn tVedyczne Promedica Sprilka

Cywilna: Piotr Compala, Ilalina Compala-Ku*nierz, Plac LVohroici 17, 35-073 llzc.szov+':

4. Zdzislaw fyczynshi, Plac Dworcowy 2/39, 35-201 Rzesz6w;

5. Danuta Ataman wsp6lnik spdlki cywilnej: "NOYUM" S.C. '1t'l)ONA OI IIMOR, I)ANUIA
ATAMAN, Marszalkowska 9, 35-2 I5 Rzerz6w;

6. Aldona Ohimor wspdlnik sp6lki cywilnej: "NOVUM" S.C. ILDONI OIIIMOR., DlNll'l/1
ATAMAN, Marszalkowska 9, 35-215 Rzeszdw;

7. Jadwiga Ciechowska-Baran, Bohater6w 5, 35-l14 lbeszdw;
8. Niepubliczny Zaklad Opieki 7-drowotnei SiM-Kinga Strzelczyk, Solarza 8/12, 35-l I I llzeszdu:

9. Domowa Opieka Medycma - MED-DOM" Elzbieta Pnyboi, Niebylec 221, 38-l14 Niehylec:

10. Bieniek Irena wspdlnik sp6lki qnvilnei: IMDIN S.C. llieniek Irena Kotodziej l)aniela'
Skubisza 9, 35-207 Rzesz6w;

t l. Kolodziej Daniela wsp6lnik sp6lki cywilnej: IRI|DAN S.C. Bieniek lrena Koktdziei Danielu,

Skubisza 9, 35-207 Rzeszdw;
12. Marta Bakowska wspdlnik sp6lki cyvvilnej: Niepubliczny 7'aklad Opieki 7'drou'ornej MlGMtl-

MED. S.C. Marta Bakowska i Magdalena I'rttgttrowicz, Zwirki i ltigury B, 35J)36 llzasz6v':

13. Magdalena Progorowicz wsp1lnik sp6lki cywilnej: Niepuhliczny Zaklad Opieki T.drowotnei

MAGMA-MDD. S.C. Marla Bakowska i Magialena I'rogorowicz' |'ltirki i ll/igur)t 8, 35-AJ6

Rzeszdw;
)4. Spilka Jawna 'MAI'|-MED" IJrban i wsp6lnicy, Starzyfiskiego 5 o, -15-508 llze.sztitr':

I5. "Homo Homini" Sp1lka z o.o., Marszalkowska 9, 3 5-2 I 5 llzcszr''v :
16. Gra4tna Aksamit, Mikolajczyka 12/175, 35'209 llzeszdw:
17. Witold Homa, Paderewskiego 14, 36-060 Glogdw Mlp.;
18. A/a.
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