NP'Z

Narodowy Fundusz Zdrowra
I

Podkarpacki Oddzial Wojew6dzki.w Rzeszowie

wo.02t2.10.2014.DA

Rzesz6w,

dnia...l

.C-

.czerwca 2014r.

Atlas Sp. z o.o,
ul. Tafiskiego 2
39-300 Mielec

t7^
DECYZJA Nr... ...'.::....D014

na podstawie art. 152 w zw. ar1. 154 ust. I do 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2004 r. o Swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze Srodk6w publicmych
(t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze. zm., zwanej dalej ustaw4) oraz
Dziataj4c

art. 104, 107
(t.

j.

$I

ustawy

z

dnia 14 czewca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego

Dz. U. 22013 r poz.267)

po rozpatrzeniu odwolania oferenta Atlas Sp. z o.o,39-300 Mielec, ul. Tariskiego 2 dotycz4cego

rozstrzygnigcia postgpowania

Nr

09-14-000325/REII/05/1/05.f3f0.208.02l01

w

rodzaju:

Rehabilitacja Lecznicza, w zakresie: Fizjoterapia Ambulatoryjna" na terenie powiatu mieleckiego.

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

UZASADNIENIE

Oferent, Atlas

w

Sp. z o.o. 39-300 Mielec, ul.

ogloszonym na podstawie

art. 139 ust.

I i 2 ustawy w

Tarhskiego
13.03.2014

2,

r.

w

rodzaju: Rehabilitacja Lecztlicza

Nr

o

ofertg

przez Dyrektora

Podkarpackiego Oddzialu Wojew6dzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
postgpowaniu konkursowym na zarvarcie umowy

zlo2yl

w

Rzeszowie

udzielanie (w'iadczeri opieki zdrorvotnej

09-14-000325/REH/05/1/05.1310.208.02/01

w

zakreste:

Fizjoterapia Ambulatoryjna, na terenie powiatu mieleckiego. Og6lern na postgporvanie lvplynglo

l8 ofert. Oferta

odwoluj4cego sig zostala zlo2ona w tenninie. W toku prorvadzonego postqpowania

w

po sprawdzeniu spelniania warunk6w
formalnych oferty, w dniu 03.04.2014 r. wezwala odwoluj4cego sig do uzupelnienia brak6w
formalnych oferty: kopii umowy z podwykonawcami. Oferent uzupelnil powy2sze braki w dniu
konkursowego

czgsci jawnej Komisja Konkursowa

08.04.2014 r. W dniu 15.04.2014 r. Komisja Konkursowa wezwala odwoluj4cego si9 do wyja5nienia

element6w spomych harmonogramu personelu i w dniu 08.05.2014 r. na podstawie przedstawionych
wyjaSnief dokonala zmian w odpowiedziach ankietowych w ofercie.

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

inie

podlega odrzuceniu. Ofertg zakwalifikowano do czgSci niejawnej

i Komisja Konkursowa dokonala oceny ofert wedlug jednolitych kryteri6w, zgodnie z art. 148 ustawy

l\,dkarpacki Oddzial wojewcidzki, ul. Zamkowa 8,3s 032 Rzcsz(;w
r{w\\'.nfz.gov.pl

rcl.:

17

860

4l 02, hx:

17

860 42 28, e mail: sekrctariata,lnfz rzeszow.pl

oraz Zal4cznikiem

z dnia 23

ff | do Zarz4dzenia

stycznia 2014

Nr 3/2014/DSOZ

Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

r. (ze zm.). Nastgpnie przeprowadzono z Oferentem negocjacje dotycz4ce

ilo6ci i ceny oferowanych Swiadczeri zdrowotnych. W trakcie negocjacji ustalono z Oferentem zbieZne
stanowisko co do iloSci

i warto6ci kontraktu. Komisja konkursowa po przeprowadzeniu negocjacji

ze

wszystkimi oferentami wylonionymi do czg6ci niejawnej dokonala oceny ofert na podstawie rankingu
koricowego przedstawionego poni2ej.

W dniu l5 maja 2014 r. Komisja Konkursowa oglosila

rozstrzygnigcie konkursu ofert, zgodnie

z kt6rym oferta Odwoluj4cego sig zostala wybrana do zawarcia umowy.

W dniu 19 maja 2014 r. do Dyrektora POW NFZ w Rzeszowie wplynglo odwolanie
Atlas Sp. z o.o, 39-300 Mielec, ul. Tariskiego 2 dotycz4ce warto6ci finansowania (wiadczef
uzgodnionej wsp6lnie

w

procesie negocjacji przez Oferenra

i

czlonk6w komisji oraz podpisanej

w protokole koricowym postgpowania Nr 09-14-000325/REM5/1/05.1310.208.02101.
Odwolanie zostalo zlozone w terminie.
Przed. rozpatrzeniem odwolania

skierowal

Dyrektor POW NFZ w Rzeszowie, zgodnie z art. 10 k.p.a.,

do wsrystkich uczestnik6w

000325/REII/05/l/05.13r0.208.02l01 pismo

postgpowania konkursowego

z dnia

19.05.2014

r.. znak:

Nr

09-14-

WO.0212.10.2014.DA,

zawieraj4ce informacjg o wszczgciu postgpowania, prawie do czynnego udzialu

w kazdym stadium

postgpowania, a przed wydaniem decyzji przez Dyrektora POW NFZ w Rzeszowie w przedmiotorvej
sprawie o mo2liwoSci wypowiedzenia sig co do zebranych dowod6w
Z4dari. W powyZszym pi6mie zgodnie z art. 36

i material6w oraz zgloszonych

$ I k.p.a. organ prowadz4cy postgpowanie przedluLryt

termin na wydanie decyzj i w tej sprawie do dnia 30.06.2014 r. Zgodnie z art.
postgpowania zostaly prawidlowo zawiadomione

o

6l

S 4 k.p.a. strony

tocz4cym sig postepowaniu przez organ

prowadzqcy postgpowanie.

Odwoluj4cy skorzystal z prawa wgl4du do akt sprawy w dniu 27.05.2014 r. i nie zloiryl 2adnego
oSwiadczenia, ani nie dostarcryl dodatkowego materialu dowodowego w sprawie.

W zto2onym odwolaniu Odwoluj4cy sig stwierdzil, 2e: ,,R6wna wycena punktowa dla
wszystkich plac6wek powiatu mieleckiego jest krzywdz4ca i nie zgodna z art. 148 ustawy."
Odwoluj4cy sig podnosi r6wnie2 argument, 2e Komisja Konkursowa ,,drastycznie obnizyla" warto66
kontraktu w por6wnaniu do warto6ci obowi4zuj4cej dotychczas umowy.
Przedstawione w odwolaniu zarzuty nie mog4 by6 uwzglgdnione.

Dla rozpatrzenia odwolania decyduj4ce sq nastgpuj4ce regulacje prawa oraz o6wiadczenie zlo2one
przez oferenta. Zgodnie
wynikaj4cych

z

z art.

132 ust.

5

ustawy: ,,Wysoko56 l4cznych zobowi4zah Funduszu

zawarlych ze Swiadczeniodawcami um6w nie moze przekroczy(, wysoko6ci koszt6w

przewidzianych na ten cel w planie finansowym Funduszu". Zgodnie z powolanym przepisem, kwota

na

przeznaczona

z uwzglgdnieniem

z

zapewnienia

jak najwigkszej

powiatu mieleckiego. Negocjacje

wykazanego

w ofercie i

konkursowej

z

w

zakontraktowanie Swiadczefi

z

konkursie ofert zostala rozdysponowana

dostgpno6ci do Swiadczeri dla Swiadczeniobiorc6w

oferentami odbywaly sig

z

uwzglgdnieniem potencjalu

zasad propozycji finansowych dla oferent6w przyjqtych

dnia 12.05.2014 r.

-

zgodnej

z

art. 134 ust.

I

w uchwale Komisji

ustawy, kt6ry obliguje NFZ do

zapewnienia r6wnego traktowania wszystkich Swiadczeniodawc6w ubiegaj4cych siq

o

zawarcie umowy o udzielanie Swiadczeri opieki zdrowotnej

i

prowadzenia postgpowania

w spos6b gwarantuj4cy zachowanie uczciwej konkurencji.
Odwoluj4cy w dniu 15 maja 2014 r. podpisal protok6{ koricowy negocjacji zawieraj4cy ostateczne
stanowiska stron ustalone

z

w

procesie negocjacji. Propozycje Komisji Konkursowej s4 zbie2ne

propozycjami Odwoluj4cego sig

ambulatoryjna./

w

iloSci

i wartofti

przedmiotu negocjacji: frzjoterapia

l3l0-001-dzial (pracownia) fizjoterapii, fizjoterapia ambulatoryjna./1310-002-dzial

(pracownia) fizjoterapii

i pokrywaj4

sig

w iloSci: 325 080 i w cenie: 1,00 zl za punkt rozliczeniowy.

Warto66 wynegocjowanej kwoty wynosi 325 080,00 ZLP. Zbie2no6( stanowisk
oznacza wyb6r Oferenta

i

w tym

przypadku

przyrzeczenie zawarcia umowy. Wobec tego za nieuzasadnione nale2y

uzna6 odwobrwanie sig od wynegocjowanej wartoSci kontraktu

w

sytuacj

i gdy propozycje

Oferenta

i propozycje NFZ byty zbie2ne. a strony zgodnie podpisaly protok6l.

W (wietle

powy2szych okolicznoSci nalc2y stwierdzid, 2e rozstrzygrl

igc

ie postgpowania

konkursowego dokonane przcz Kornisjg Konkursow4 zostalo pod-igte bez naruszenia zasad
postgpowania.

W zwiqzku z tyrn nie doszlo do naruszenia interesu prawnego Odwolujqcego

w rozumieniu art. 152 ust. I oraz art. 134 ust.

I

sig

ustawy poprzez przeprowadzenie postlpowanla

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

konkurencji. R6wne traktowanie Swiadczeniodawc6w dotyczy zar6wno wymagaf, jakie musz4 byi
spelnione przez 6wiadczeniodawc6w celem zawarcia umowy
zdrowotnej,

o

udzielanie Swiadczeri opieki

jak i zakresu obowiqzk6w okre5lonych w umowie i odpowiadaj4cego im uynagrodzenia-

Powy2sze niew4tpliwie omacza,2e dw6ch lub wigcej Swiadczeniodawc6w, kt6rzy

stopniu spetniaj4 warunki okeSlone przez Fundusz
ustalonych

w umowie, winno mie6 prawo

i

w takim

samym

wykonuj4 ten sam zakes obowi4zk6w

otrzymania za te uslugi takiego samego lub zbliZonego

wynagrodzenia,

zai jego zrlZnlcowanie musi znajdowad oparcie w ilo6ci i jakoSci

Swiadczenia

wzajemnego oferowanego Funduszowi (a najego zlecenie pacjentowi).

Odwoluj4cy sig w kierowanym odwolaniu do Dyrektora POW NFZ w Rzeszowie wskazuje r6wnie2,

z

2e byl ,,zmuszony" podpisad koficowy protok6l

w protokole brak zbieZnych stanowisk oznacza,

negocjacji gdyZ zgodnie

z klauzul4

Ze oferta nie bgdzie wybrana

i

zawart1

spowoduje brak

kontynuacji obowi4zuj4cej obecnie umowy. Powy2szy argument nie mo2e zostad uwzglgdniony,
poniewa2 procedura postgpowania konkursowego nie gwarantuje oferentom kontynuacj

i

dotychczas

posiadanych um6w podpisanych z NFZ, nie gwarantuje r6wnie2 warto6ci wynegocjowanych kwot na

poziomie z lat ubieglych. Komisja Konkursowa negocjuj4c z oferentami warto5ci przyszlych um6w
bierze pod uwagg zapewnienie Swiadczeniobiorcom

jak najlepszej dostgpno6ci do kontraktowanych

Swiadczef opieki zdrowotnej, a nie indyrvidualny interes oferenta.

Zgodnie ze zloionym przez odwoluj4cego sig o5wiadczeniem oferenta stanowi4cego Zal4cznik Nr 2

do Zarzqdzenia Nr 57/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 paidziemika
2013 r.

w sprawie warunk6w postgpowania dotycz4cych zawierania um6w o udzielanie

Swiadczeri

opieki zdrowotnej (ze zm.), odwoluj4cy sig przystgpuj4c do postgpowania zapomal sig z warunkami
wymaganymi od Swiadczeniodawc6w oraz kryteriami oceny ofert, kt6re byty jednakowe dla
wszystkich podmiot6w bior4cych udzial w postgpowaniu

Dyrektor POW NFZ zbadal wszystkie okolicznoSci istotne

i

i

zarzut6w Odwoluj4cego.

W

prawidlowego

z

uwzglgdnieniem wszystkich

spos6b jednoznaczny ustalil,

i2 nie doszlo do naruszenia

pelnego rozstrzygnigcia sprawy oraz dokonal oceny dowod6w

twierdzef

dla

jakichkolwiek przepis6w prawa. Komisja konkursowa dokonala oceny zloZonych ofert w oparciu
o jednakowe dla wszystkich

okre6lonych

w

krfleria, nie naruszaj4c w toku postepowania konkursowego jego zasad

ustawie, aktach wykonawczych wydanych na

jej

podstawie oraz Zarz1dzeniach

wydanych przez Prezesa NFZ.
Wobec powy2szego orzeczono jak w sentencji.

POUCZENTE
Na podstarvie art. 154 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o 6wiadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze Srodk6w publicznych (Dz. lJ. z 2008 r.

nr

164 poz. 1027 ze zm.) od niniejszej

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 teminie 7 dni od dnia otrzvmania decvzii.

rl.,l#f$'.xHi$i{liltal,r
" " "'Ktzrs2tiJf 'Vt;dliel""
Podois

"'

Decyzjg otrzymujq:

l)
2)

09R/030271 Atlas sp6lka z ograniczon4 odpowiedzialno5ciq Taiiskiego 2, 39-300 Mielec;
09R"/030276 Dorota Jamr6z wsp6lnik sp6lki cywilnej: Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

'CHEJRON' Zaklad Rehabilitacji Lecmiczej Jamroz Dorota, Krukowski Zbigniew

S.C.,

Chalubifiskiego 6, 39-300 Mielec;

3)

09N030276 Zbigniew Krukowski wsp6lnik sp6lki cywilnej: Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

"CHEJRON" Zaklad Rehabilitacji Leczniczej Jamr6z Dorota, Krukowski Zbigniew S.C.,
Chalubihskiego 6, 39-300 Mielec;

4)
5)

09R/130143 GABINET FIZJOTERAPII KOSZELSKI BOGDAN Kwiatowa 7, 39-300 Mielec;

GABINET REHABILITACJI

09Rr 130175

t MASAZU "R|MEDIUM'

ROBERT PIEROG Firleja

19, 39-310 RadomySl Wielki;

6)
7)
8)

09R/130008 Gabinet Rehabilitacji Elzbieta Tatara Asnyka 3/20, 39-300 Mielec;
09R/130036 Gabinet Fizjioterapii TERAPEUTA Wisniewski Rafal Chopina 8/10,39-300 Mielec,

09R/031157 Janusz Galica wsp6lnik sp6lki cywilnej: Centrum Fizjoterapii "CAMI" Janusz Galica.
Kazimierz Milo5 - sp6lka cywilna Woho5ci 164,39-300 Mielec;

9)

09R/031157 Kazimierz Milod wsp6lnik sp6lki cywilnej: Centrum Fizjoterapii "CAMI" Janusz Galica,
Kazimierz Milos - sp6lka cywilna Wolnosci 164,39-300 Mielec;

l0)
ll)

09tu031127

N

ZOZ "CEFIS" Dagmara Bardowska sp zo.o. Biemackiego 4b,39-300 Mielec;

09R/130052 Gabinet Rehabilitacji Leczniczej

" MEDYK. Pafyk Wydro

Wyszyriskiego 4 A/5,39-

300 Mielecr

l2)

09zu030768 Zigba Barbara wsp6tnik sp6lki cywilnej: Spdlka Cywilna Zigba Barbara, Zigba Tadeusz

"CERTUS" Zeromskiego 17, 39-300 Mielec;

l3)

09R/030768 Zigba Tadeusz wsp6lnik sp6lki cywilnej: Sp6lka Cywilna Zigba Barbara, Zigba Tadeusz
"CERTUS" Zeromskiego 17, 39-300 Mielec;

14)

09R/030955 Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 'FIZJOMED Lukasz Opalacz" Wadowice

Gome 133 e,39-308 Wadowice G6me;

l5)

09tu030224 Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej "Zdrowie" Maria Skiba, Monika Rzepka-

Duszkiewicz Sp6lka Pannerska Lekarzy Zeromskiego 17,39-300 Mielec;

l6)

09R1130042

Anur Sobori rvsp6lnik spolki cyrvilnel: B.S.M.

-

REH S.C, OSrodek Rehabilitacji

Leczniczej Artur Sobori, Piotr Bialek, Lukasz Machnik sptilka cyrvilna Kilinskicgo 29. 39-320
Przeclarv:

l7)

09R/130042 Piotr Bialek wsp6lnik sp6lki cywilnej: B.S.M.

-

REH S.C. O6rodek Rehabilitacji

Leczniczej Artur Soboi, Piotr Bialek, Lukasz Machnik sp6lka cywilna Kiliiskiego 29. 39-320
Przeclaw;

l8)

09PJ130042 Lukasz Machnik wsp6lnik sp6lki cywilnej; B.S.M.

- REH

S.C. OSrodek Rehabilitacii

Leczniczej Artur Sobori, Piotr Bialek, l-ukasz Machnik sp6lka cy'wilna Kilitiskiego 29. 39-320
Przeclaw;

l9)

09R/030380 Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej "BIELMED' Lucjan Bielatowicz, Malgorzata

Kamifska - Bielatowicz, Roman Szpala Sp6lka Partnerska ARMII KRAJOWEJ 5, 39-310 Radomy5l
Wielki:

20)

09R/130077 Anna Partyka wsp6lnik sp6lki cywilnej: Cabinet Rehabilitacji Leczniczel

S.C. mgr Anna Partyka itech. fiz. Justyna Cuber Wandy I1,39-300 Mielec;

"

Rzoch6w"

t r -.t

2l)

09R/130077 Justyna Cuber wsp6lnik sp6tki rywilnej: tiabinet Rehabilitacji Leczliczrj " Rzoch6w"

S.C. mgr Anna Partyka i tech, fiz. Justyna Cub€r Wandy I I , 39-300 Miel€c;

22)

09NI30/JJ/. Gabinet Rehabilitacji L&zniezal Mdgorzata Walecka Ks.Kardynah Wyszyfskiego 16,

39-300 Mielec;

23)

09R/030311

Piot Lorenc wsp6lnik sp6lki cryilnej: Piot Lorenc, Irena Lorenc wsp6lnicy sp6lki

cywilnej Ks. Jana Kica 2, 39-340 Padew Narodowa;

24)

09R/03031I lrena Lorenc wsp6lnik spdlki cywilnej: Pioh Lorenc, Irena Lorenc wsp6lnicy sp6lki

cywifnej trG. Jana Kict2,39-340 PadewNamdowa;

25)

09R/130023 Monika Jagusiak wsp6lnik sp6lki cywilnej: cabinet Rehabiliacji Leczniczej S.C.

Monika Jagusialq Jacek Balon Borowa 333 A, 39-305 Borowa;

26)

O9N|30V23 Jacek Balon wsp6lnft sp6fti cywilnej: Gabinet Rehabilitacji

Jagusiak, Jacek Balon Borowa 333 A, 39-305 Borowa;

271

ala.

l*cmiczej S.C. Monika

