Narodowy Fundusz Zdrowta

NF'Z

Podkarpacki Oddzial Wojew6dzki w Rzeszowie

Rzesz6w, dnia lE

wo.0212.61.2014.DA

G

2914r.

Barbara Dw6rznik
37-400 Nisko

ul. Sandomierska 143

DECYZJA
Dzialajqc na podstawie art. 152

w

r'1
')
Nr 1Q

/2014

zwiqzkn

z art. 154 ust. I - 3

ustawy

z

dnia

27 sicrpnia 2004 r. o (wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze Srodk6rv publicznych (t..j.

Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z p62n. zn.)
oraz. arr. 104 i art. 107

(t.i. Dz.

L-t.

$ | ustawy z dnia

14 czerwca 1960

przeprowadzonego

w trybie konkursu ofert o

..ustottq"

.

po rozpatrzeniu odwolania wniesionego przez BarbarQ Dw6rznik,37-400

Nr

dalej

r. kodeks postgpowania admin istracyjnego

220l'3 r. . poz.267 ze zm.) zwanym dalej ,,Kpa"

143, dotycz4cego rozstrzygnigcia postgpowania

zwane.j

Nisko, ul. Sandomierska

09-14 -000167/STM/0711107.0000.218.02/0l

udzielanie 6wiadczeri opieki zdrowotnej

w

rodza.ju:

leczenie stomatologiczne,w zakresie: 6wiadczenia o96lnostomatologiczne. na obszarze: Nisko, Rudnik
nad Sanem.

Dyrektor Podkarpackiego Oddzialu Wojew6dzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
w Rzeszowie oddala odwolanic.

UZASADNIENIE

W dniu ll

marca 2014

r.

zostalo ogloszonc przez Dyrektora Podkarpackiego Oddzialu

Wojew6dzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Nr

09-14-00016715TMJ0711107.0000.218.02/01

Swiadczeri

opieki zdrowotnej

w

w

w

Rz-eszowie postgpowanie konkursowe

przedmiocie zawarcia umowy

rodzaju: leczenie stomatologiczne,

o96lnostomatologiczne, na obszarze: Nisko, Rudnik nad Sanem,

od

I

w

o

udzielanie

zakresie: irviadczenia

w okresie obowiqzywania

umorvy

fipca 2014 r. do 30 czerwca 2017 r. W ogloszeniu przedrniotowego postgpowania wartoSd

rrr w.nD.gor.pl

Podkil|packi Odd,ial uJoicw(nlzki, ul. Zan,kox'a 8, l5 0.12 Rzcsz(rw
tel.: l7 800.11 02, lrx: l7 8am 12 23, e nraiL sckrclarirt(,)nlr rzesTo\!

tl

I

zam6wienia okre6lono na kwotg nie wigksz4 niz 593 280,00 PLN na okres rozliczeniowy od

20l4 r. do 3l grudnia 2014

Iipca

r-

Oferenci przystgpuj4cy do konkursu, opr6cz wymagari wynikaj4cych z przepis6w prawa powszechnie

winni byli spelnia6 w szczeg<ilnoSci wymagania okre6lone przez Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia w Zarz4dzeniu Nr 57/2013/DSOZ z dnia 2 paidziernika 2013r.
w sprawie warunk6w postgpowania dorycz4cych zawierania um6w o udzielanie Swiadczeri opieki
obowiqzuj4cego,

zdrowotnej (ze zn.) oraz w Zarz4dzenit Nr 77120l3/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie okreSlenia warunk6w zawierania irealizacji um6w o udzielanie
iwiadczeri opieki zdrowotnej w

rodzaj

u

leczenie stomatologiczne. Ogtoszenie

zawieralo obligatoryjne elementy okreSlone

o

postgpowaniu

w Rozporz4dzeniu Ministra Zdrowia z dnia l5 grudnia

2004 r. w sprawie sposobu oglaszania o postgpowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie
Swiadczeri opieki zdrowotn

ej

przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zapraszania

rv rokowaniach, skladania of'ert. powolywania

i

do

udzialu

odwolywania kornisji konkursowej oraz jej zadah

(Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2719). Ponadto oferenci przystgpuj4cy do konkursu zostali zobowiqzani
do zapoznania sig z Zarz4dzeniem Nr 3/20 l4IDSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

z dnia

23 stycznia 2014 r. (ze zn.).
Odwotujqcy zloLyl w ofercie o5wiadczenie, 2e zapoznal sig z warunkami postgpowania oraz
warunkami zawieralria um6w i nie zglasza do nich zastrze2ei oraz przyjmuje do stosowania.
Og6lem na postgpowanie wplynglo l4 ofert.
Po rozpozlraniu ofert w czgdci jawnej Komisja Konkursowa tznala, ze oferta Odwoluj4ccgo

i wezwala go do uzupelnienia brak6w formalnych w terminie do
dnia 15 kwietnia 2014 r. pod rygorem odrzucenia oferly. Wezwanie zostalo przeslane poczt4.
nie spelnia warunk6w formalnych

Wymagane brakuj4ce dokumenty

tj.: umowg z podwykonawc4 na

Swiadczenie uslug RTG, umowy

z podwykonawc4 na prace protetyczne, oSwiadczenie o kontynuacji ubezpieczenia OC.
JednoczeSnie Komisja Konkursowa wezwala Odwolujqcego sig do zlo2enia dodatkowych wyjaSnief

infbrmacj i zawafiych w ofercie.

Dotyczyly one:
-przedstawienia zezwolenia Paristwowego Wojew6dzkiego Inspektora Sanitamego na uruchomienie

pracowni/aparatu rentgenowskiego,

a rv przypadku braku w/w dokumentu przedstawienia umowy

z podwykonawc4 na uslugi RTG ( z podmiotem, kt6ry posiada w/w zezwolenie.

Ponadto Komisja Konkursowa wyst4pila

o

wy.jaSnienie niezgodnoSci pomigdzy odpowiedzi4 na

pytania zawarte w Ofercie a deklarowanym przez Of'erenta harmonogram pracy,
Odwoluj4ca zlo2ryla w terminie wymagane wyja5nienia.
Po rozpoznaniu of'ert w czgdcijawnej Komisja Konkursowa uznala, Ze oferta Odwolujqcego

sig spelnia warunki formalne

i nie podlega odrzuceniu. Ofertg zakwalifikowano do czgdci niejawnej
i Komisja Konkursowa dokonala jej oceny wedlug jednolitych krlteri6w, zgodnie z art. 148 usrawy
oraz Zarzqdzeniem Nr 3/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 stycznia

20lr4

r. (tc

znr.). N:rstqpnic przcltrowadzono

z

Ofercnteln ncgocjac.ie dotyczqce ilodci

olcros.anvch ss'iarlczcrl z(lrowotn\ch. W trakcie prorvadzonych z Odwoluj4cym negocjacj
z|tic2ne stanorvisko rv przcdrniocic ilo6oi dwiadczen

i warlo(ci kontraktu. Znalazlo to

i

i

ceny

ustalono

potwierdzenie

rv po<lpisanynr prolokole kolicorvyrn z negocjac.ji z dnia 9 maja 2014 r. Jednak zgodnie z tre6ciq
oytowancgo protokolLr. zbrc2noSi stanorvisk r.r,plotokole kofcowym nie oznacza dokonania wyboru
olbrcnta i;rrz,vrzcczcniI zal arcia Lrlnou].

W dnrrr l5 nraia 2014r. Konrisja Konkursowa oglosila

rozstrzygnigcie konkursu ofert,

zgodnie z kl6ry'm ol'crta OdlvolLrj4ccgo uie zostala rwbrana do zawarcia umorvy.

W dniu 22 nrja 2014r, wplynglo do Dyrektora POW NFZ w
z-Io2one przcz. OdrvolLr

Rzeszowie odwolanie,

jaccgo u' rantach przcdmiotorvego postgpowania.
Odwolarric zostalo zlo2one w terminie.

Plzcchoclzqc do rozltoznnnia odrvolania stwierdzic nale2y co nastqpu.ic.

Prrcd

rozl)illrzcrr

icrn odrvolania Dvrektor

Narodorvcgo Fundrrszrr Zclrorvia
WO.0212.(r3.2014.1)A

w

Podkarpackiego Oddzialu Wojewodzkicgo

Rzcszorvie pisr.neln

z dnia 28

maJa 2014

r.,

. poinforrnowal Odrvolu.jqc4 o przyslugu.j4cym jej zgodnie z an. 10 g

I

znak:

Kpa,

prawic do czvrncgo rrdziaht u' ka2dyrn stadiurn postqpowania, a przed wydaniem decyz.ii przcz
Dyrcktora l'O\V

N[Z ri

zcblanyclr clo.,r'odiirv

i

llzcszorr,ic rv plzcdntiotowe.j sprarvie o mo2liwoSci wypowiedzenia sig co do

rratcrial6rv olaz zgloszonych Z4dari. Ponadto powy2szym pismern

poittlbrnrorlal rvszvstkic stronv postqpowania
o ktorynr nrowa w arl. I0 $

I

o

nro2lirvo6ci

z

korzystania

z

uprawniefi

Kp...

Z por.vyzszvch rvzglgdirl, ;.rlzcdluZono telnrin do rvydania decyzji przez Dyrektora POW NFZ do dnia
30 czcrrvca 201'1

r'.

Odrrtluj4cv skorzl,slal z prau,a rvgl4du do akt.

W zloZortyrn orlrvohnitr OdwoluiEca rvniosla o wydanie decyzji administracyjnej uwzglgdniajqce.j
zlo2onc przczc niil otluolanie. ponic\\'n2 Narodowy Fundusz Zdrowia naruszyl zasadg r6u,nego
trakk)wanil wsz)'stkich

Srv ia

dczcn iodarvc6rv

Swiadczcri opicki zclrou'olnc.j, do kttircgo

ubiegajqcych sig

o

zawarcie umowy

udzielanie

byl zoborviqzany na podstawie art. 134 ust.l

Odrvolujqcr uzasadrih takzc sr.vo.ic stanorvisko tym, dysponuje jednym

w tcslolttc

o

z

ustawy.

najnorvoczedniejszych

spfzQlct)r slonlalologicznyrn. Ponadto strvierdzila. 2e.lei oferla spelnia r6wnie2 kryteriutn

i

dostgpnoSci. kotttltlcksowoSci

ci:1gto(ci

w

udzielaniLr 6rviadczeri opieki zdrowotnej. Zapewnila

rorvnic2. Zc zapur'ni pocljazd do dla os6b niepelnosprawnych. Ponadto Odwoluj4ca stwierdzila,

2c

cerra .jcdnoslck rozliczeniou,ych zaproponowanych

w .jej

ofercie jest to2sama

z

cenq

zapropono\\,anil plzcz Irunclrrsz.

Nastgpnic rv clniLr

l6 czcrlca

rv calosci odu'ohnic z drtia

2l

2014

r.

ura.1a 201.1

OdwolLri4cy zlo2yl odwiadczenie

w

kt6rym podtrzytnal

r. oraz strvierdzilnaruszenie przez Komisjg Konkursowq.

-

art.l49 ust

odrzucenia oferty

I

Nr

pkt.7

i 2 ustawy

poprzez ich niezastosowanie pr.zcjawia.j4ce sig brakicrn

09- l4-000167/STM107lll07 .0000.218.0210111210407

z uwagi na rriespelnienic

pnez tego oferenta warunk6w okreSlonych w przepisach prawa, w tym wynlog6w l,rezesa I
okre5lonych na podstawie art. 146

ust.l pkt.3 oraz z uwagi na nieprarvdziwe

LrnduszLr

oSrviadczcnie tego

ot'erenia o zapewnieniu braku barier dla os6b niepelnosprawrrych,

- art.l34

ust.

Nr 77/2013/DSOZ

I i 2 usta\4y w zw. z art. 146 ust.l i3 ustawy rv zrviqzku z Zarzqdzenien

Prezesa Narodowego Funduszr.r Zclrowia

okreSlenia warunk6w zawierania

irealizacji um6w

w rodzaju leczenie stomatologiczne

-

o

z dnia 12

grLrdnia 2013

r.

w sprawie

udzielanie :iwiadczeri opicki zdrowotnej

Zal1cznik nr 4 przez blgdnrl ich rvykladnie a rv rczultacie

niewlaSciwe zastosowanie polegaj4ce na dopuszczeniu do czgSci nic.iawncj i rv konsckrvencji rvyboze

- z

naruszeniem zasad r6wnego traktowania

-000167/5TI\'1107/

1107

.0000.218.0210111210401

,

i

konk ure rrclj nodc

i - of'crty Nr

09-14

podczas gdy ten olerent rrie spelnil wyrnaganyctr

prawem warunk6w uprawniaj4cych do zawarcia umowy gdy2 nie zapervnia podjazclu oraz doj(cia
o nachyleniu zgodnym z przepisami wydanymi na podstawie afi.7 ust 2 pkt

I

ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. Prawo Budowlane oraz niezapewnieniu przez tego of'erenta w lokalizacji rlic'jsca errtlornetrLr,

-

art.l34 ust.

I i2

ustawy oraz art.l46 ust.l ustawy

Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

w zw. z Z.ttrztytlzen ie nr Nr 3/2014/lfSOZ

z dnia 23 stycznia 2014 t. (ze znr.) rr, sprawie okreilania

kryteri6w oceny ofert w postgpowaniu rv sprawie zawarcia umowy o Lrdzielanie Swiadczeri opieki
zdrowotnej poprzez blgdnq jego wykladnig

i tym samym zawarcie urnowy z ol'erentarni z obszaru

objgtego postgpowaniem, kt6rzy zostali wybrani przez Komisjg korrkulsorvq do zawarcia urnowy

Odwolujqcy stwierdzil,2e Komisja Konkursorva dokonala oceny ot'ert rvrv. podrrriot6rv w spos6b

nierzetelny, niepelny

i

nieprawidlorvy

w

kontekicie plzepis(rw oklcSlonych

Nr 3/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdlowia z dn ia 23 sryczn ia 20 l4 r. (zc

Odwohl4cy wni6sl

o

przeprowadzenie dowotl6w wskazanych

rv

Zlrz1lclzenicn1
zrn. ).

Lrzupelnierriu

tj.

dowodu

z opinii bieg{ego z zakesu budownictwa i architektury na okoliczno(i ustalenia. czv istrric-jqca przy
nriejscu wskazanym

w

ofercie

Nr

09- l4-00016715'lMl0l ll101 .0000.218.0210 | 11210407, budowla

majqca pelni6 rolg pochylni dla niepelnosprawnych" spclnia rwmagania Zanrarviajilcego oraz- o lvyb6r

oferty Odwoluj4cego zgodnie z przedstawiona propozycjil w zakresie iloici iwiadczeri i ich rvyccna.

Dyrektor POW NFZ rozpatruj4c caloSciowo sprawg odrvolarria zrva2yl co nastgpLrje:

Odwolanie nie zashrguje la Lrwzglgdnielic.

Organ przeanalizowal prawidlowoSi

pr.o',r,adzonego

prz.ez Kornis.jg Konkursow4

postgpowania, nie dopatruj4c sig uchybieti. Nale2y zaznaczyc, 2e Dyrc.kror Oddzialu nie prorvadzi

ponownie postgpowania w sprawie zawarcia um6lv o udziclania (wiadczcri opieki zdrorvotuc.j, lecz
rozpoznaje sprawQ

w odniesieniu do konkretnego

podmiotr.t

i

konkretnvch czynnolci. Nie porviela

zatenr c7^'rlnosci zarczclwowanvcl) przcz ustawg dla komis.ji powoianej przez Dyrektora oddziahr.

Dvrcklol Oddzialrr bada czv lozstlzygnigcic postgpowania dokonane przez komis.jg zostalo podjgte

z

narLtszcttictn zasad postgporvania

i

ozy rvskutek tego doszto do naruszenia interesu prawnego

Odwolrrjqcego $' rozrrr ict'riU ar1. 152 USt.

Dvrekkrr POW
konkurso"vcgo

NIrZ

I oraz art.

134 ust. 1 ustawy.

od rozstrzygnigcia
poddal szczc96lolvcj analizic material dowodowy sprawy, co w
rozpatruj4c przedrniotorve odrvolanie

postgpowania

konsekwcncji

umoZliwilo dokonanio pclnc.i korrtroli prarvidkrrvorici przeprowadzenia zaskar2onego postepowanra
konkrrrsorvcgo.

Na ntatcrial dorvodour skhda.jq sig:

l.
2.

rvszystkie olblty zloZonc rv plzcdnriotorvym postgpowaniu konkursowym,

clokLrmcnlv \v)'lworzonc ;rrzcz Kornis.jg Konkursow4

w

przedmiotowym postgpowantu

konktrrso rr,) rn.

3.

clokunrcrtly. pisrna. oirviadczcnia skladanc przez olcrent6w w odpowiedzi na wezwania do

uzn pcln icn ia

4.

brakiiw lbrntalnych,

zlozonc prolcsl\'.

Kornisia l(onkrrrsorva zgodnic

z obowiqzuj4cyrni

przepisanri,

w

szczeg6lnosci

Zarzqdz.enicnt Nt,l/2014/DSOZ Plczcsa Narodowcgo Frrnduszu Zdrowia z dnia 23 stycznia 2014 r.
rv spras,ic

okrcilcnil kr,r'tcri6rv occny ofert w postgpowaniu rv sprawie zawarcia umowy o udzielanie

Swiadczcti opicki zdtorvolnc.j

z ptilnie.jszyrni zmianarni, dokonala oceny oferty, bior4c pod

uwagg

krytcria rriccenorvc:.jakoic, dostgpnoS6 ciqglodc, oraz kryterium ceny. Analiza tredci ww. zarzqdzenia
dou'odzi. i2 w poslgt)o\\irniu
ttz1,s

.

Nr 09-14

kazda ofefta nrogla

-000167/STM/07/I/07.0000,218.02/01

kac:

\\,kry1criunr ccla - razcn't nraksymalnie 20 pr:nkt6rv;
klvtcrirrrn ciEgloic - razcnt nraksynralnic 5 punkt6w;

.
-

\v kly'tcriurrr.iakoii

-

:

l.rosoncl - nraksvnralrric 40 prrnkt6iv;
sprzgl i ilparallrrit nrcclyczna - nraksyntalnic

l5 punktow;

zc\\,nQtrzna occnit - nraksvmalnic 5 punkt6w;

rvyniki konlroli - rrraksvrnalnic -5 punkt6w;
kry'lcrirrn closlg;.rno6i

-

razcnr nraksl,ntalnie (r0 punkttirv, w szczeg6lnodci

-

razcnr rnaksyrnalnie 20 punkt6w, w szczeg6lno6ci

:

olganizac.ja rrrlziclania (rviadczeri - maksyrnalnic 15 punkt6w;
dostqp dla osril.r n ic;rc Inos prarvnych ruchorvo - nraksvmalnie 5 punkt6w.

Porvy2szc oztti\c7lr. ).c

u,

tokLr przcdlniotowego postgpowania ka2da

z

ofert mogla uzyskai

maksyrnalnic 105 prrnktrirv. rv lynr 20 punl<tow za ceng oraz l4cznie 85 punkt6w za kryteria
nrcccr)()\\'r'. Natorniasl ol'crla odwolrrjEccj Lrzyskala przedostatnie

-

l4czrr ic 3 I .667 pkt. \\, tvm za kryrcria cenowe

|

l3 miejsce z nastgpujqc4 punktacjrl

0,000 pkt i za kryteria niecenowe

2 1,667 pkt.

Kornisja Konkursowa ocenila ofeng Odwolujqcego w nasrgpLrj4cy spos6b

.

kryerium CIAGLOSC:
Odwolujqca uzyskala maksymalnq

z
z

:

ustaleniem, 2e oferent

ilodi

punktow

tj. 5

pLrnkt6w

- co

rvi4Ze

jest podmiotem, kt6ry ze wzglgdu rra rvczc(nirlj zarvan:l

sip

umowg

NFZ zapewnia ci4glo6i udzielanych $wiadczeri.

.

w kryterium JAKOSC:

Odwoluj4ca uzyskala 15 punkt6w na 60 nro2liwych do uzyskania.
R62nica dotycz4ca uzyskanych, a mo2liwych do uzyskania punkt6w wynikla z udzielcnia odporviedzi
negatywnych na pltania ankietowe:

-

Czy udzial w czasie pracy lekarzy dentystow spec.jalrst6w w dzicdzinic stonratologii zrchorvawcze-j

z endodoncj4 lub stomatologii dziecigcej lub chirurgii

stornatologiczne.j

specjalizacje 2 stopnia w tych dziedzinach rvynosi co najrnnie'j 50

0/o

lub lckarzv posiad:rjqcycn

czasu placy rvsz-ystkiclr lekarzy

w poradni?

- Czy

czas pracy lekarzy dentyst6w ze specjalizac.j4

I

stopnia

w dziedzinie sronratologii ogolnej,

chirurgii stomatologicznej lub stonatologii dziecigcej wynosi porvy2ej '7 5Vo czirstt pracv u,szystkich
lekarzy w poradni?

- Czy w

realizacji Swiadczeri uczestniczy pozostaly

odpowiadaj4cym co najmniej

500%

personel w

wyrrriarzc czasu pracy

czasu pracy poradni?

- Czy oferent posiada certyfikat ISO 9001 systemu zarzEdzan

ia

jako(c iq, rvazny w dniLr zloZenia o|'erty

oraz w dniu rozpoczgcia obowi4zywania umowy? - Czy oferent posiada cenyfikat ISO 14001 systemu

zarzqdzania Srodowiskowego

lub cenyfikat ISO 27 001

systenru zarz4clzarril bczpieczcristwern

infonnacji, wa2ny w dniu zlozenia oferty oraz w dniu rozpoczgcia obor.vi4zyrvln

.

il

unrorvy?

w kryterium DOSTEPNOSC:

Odwoluj4ca uzyskala 1,667 punkt6w na 20 mo2liwych do uzyskanra.
R62nica dotycz4ca uzyskanych, a mo2liwych do uzyskania punkttiw wl,lrikla z uclzielcrria odpowiedzi
negatywnych na pytania ankietowe:

-

Czy praca lekarza w sobotg trwa co najrnniej 6 godzirr, propolcj

orra ln

ie do liczby c'tatow

przeliczeniowyclr?

-

Cry praca lekarza w poradni w godzinach popolud n iorvyclr

(

do godzirry 18) wynosi

polyZej jednego dnia na kazde 0,5 etatu przeliczen iowego,

-

Cty oferent zapewnia podjazdy oraz do.j6cia o nachyleniu zgodnvln z przepisanri rvydanyuri

na podstawie art. 7 ust. 2 pkt

I

ustawy

z dnia'l lipca 1994 r. P[awo

budowlanc (tekst jcdnolity

Dz.U .2013.1409)?

-

Czy oferent zapewnia co najmniej jedno pontieszczenie sanitalrre pzvstosowarle dla

niepelnosprawnych?

.

w kryterium CENA

:

Odwoluj4ca uzyskala l0 punkt6w na 20 mo2liwych do uzyskania.

os6b

Odwoltri4ca zaptoponorvala cenq .jcdnostki rozliczen iorve.j za udzielanie :iwiadczei opieki zdrowotnci

w

rodz-a.iu lcczenic stontalologiczttc.

rv zaklesie: $rviadczcnia o96lnostomatologiczne w wysokoscr

1,03 zl czyli ccng lrirvnq ccnic oczckirvane.j w tyrn zakresie okrc6lon4 przez POW NFZ. Cena ofertowa

byla occniana prz-v pontocv systcn)u inlormatyczncgo zgodnie ze wmrem okreSlonym w zal4czniku nr
2 do Zarz4dzcnia nr 3l20l4|DSOZ Prezesa NFZ z dnia 23 stycznia 2014 r., poprzez odniesienie ceny

jednostki rozliczcniorvej zaproponowanej przcz ol-ererrta w stosunku do ceny oczekiwanej przez
Fundrrsz

w

przcdnr iotou'yrn postgpowaniu. Ofbr.ta Odwohrlqccj nie uzyskala

20 pkt za kryterrunr

ceny, kt6rc mogla rrzvskai, gdyby zaproponowaia ceng jednostki rozliczeniowej niZszq ni? wysokoSc
ceny oczck irvane-j.

Analiza ol'crtv zlo2onc.i prt.et, Odrvolu jqc4 clo

pr.zedrn

iotowego postgpowania wykazuje, i2 uzyskala

ona nraksvnralnq nto2li*'q rlo zdobvcia liczbg punkt6w.jedynie w przypadku kryterium CIAGLOSC.

Ostatccznic Kornis.ia Konkursorva
dokonala rvt'bortt

ctf'c11

na

podstawie

art. 142 ust. 5

ustawy

cclcnt zarvarcia unlowy w przedniotowym rodzaju i zakresie, w kolejnodci

zgodnej z uzysknrrq pozyci4 !v rankingu koricowym, przedstawionym poni2ej

:

Punkty
lqcznie

Punkty el.
Pozvc.j

Punkty lecznie

alv

Punkty

rankin
Nunrcr olcrtv

grl

za el.

z

Decyzja

cenowe

o

i

wybrani
u oferty

Punkty za

Punkty za dostgp

nieceno nieceno

za ccnc

iako56

we

ciasloSd

noSd

we

09- | 4-

000I 67ls'|\.1/07/
tn7.0000.1 I 8.01/
0t i9/0401

Tak

l0

)

47 .5

60

70

09- I 4000 r 67ls1
1

M/07/

l/07.0000.21 8.0t/
01t1t0407
09-

I()

t,

Tak
s

5

30.36

47.857

5

)l7q

l0

5

,157

4t,071

5 1,07 |

l0

5

29.29

17,619

47,619

t0

5

)q rq

34.286

44,286

57.857

l4-

000 r 67ls f M/07/
1rc7.0000.2 I 8.02/

l 0l/

i0407

09- I 40001 67/S

Tak

l0

t6,667

43,451

53.453

rMft7/

trc7.0000.2 | 8.02/
4

0

I/8/0407

Tak

09- I .10001 67lsTM/07/
5

l/07.0000.21 8.02/
0 l/4/0,107
09-

Tak

1.1-

0001 67ls'f tvyO7/

t/07.0000.21 8.02/
6 0t

/6/0407

Tak
0

09-

,7

l4-

000167/sTN,l/07/
t/07.0000.21 8.02l
01/10t0407
09-14-

Tak
t0

5

2t.79

3.3 33

30. I

l9

40.1 t9

000167/sTM/07l
|

7

/07 .0000 .218 .02t

l0

0t/u0407

5

2t.19

l.3l

l

16.0'l

1t

<

Tak
30, I

l9

40, I

l9

09-14000167/3TI\4/07/

Tak

l/07.0000.218.02/
9 01n4t0407

t0

0

28,511

18.571

09-14-

000167/sTI\4/07/
Tak

v0'1 .0000.218.021

l0 0vt3t0407

t0

0

2t.79

5

l0

5

l5

3.113

l0

5

7,328

10,833

26;786

I6.7 86

09-14-

0001671sTw071
t/07.0000.2t8.02/

Tak

l1 0v5t0407

33.333

09-14000167/STt!,1/07/
107 .0000.218.021
I2 0U1210407

Tuk

23,t61

31. r6

|

09-r4000167/sTM/07/
1/07.0000.218.02/
01/3/0407 Oferta

Nie

l3 Odwoluiaceso

10

5

l5

t.667

2t .661

3 | ,661

09-t4000167/sTM/07/

Nie

v07 .0000 .218 .02/

t4 0v2/0407

l0

5

16,07

0

2t ,07

|

3 t,071

Komisja Konkursowa dokonala oceny ofert wedlug jednolitych kryteri6rv, zgodnie z Zarztldzenien
Nr 3/20l4/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia23 stycznia 2014r. (zc zm).

Kryteria oceny ofert, zasady punktowania i rvarunki \yymagane od ol'erent6w,
jak wykazano powyZej, byty jawne, znane uczestnikom postgpowania przeci zlo2eniorn olert

inie

podlegaly zmianie

w toku

trwania przedmiotorvego postgpowtnia. Ka2dy

w odwiadczeniu zal4czonym do oferty o6wiadczyl, iit zapontal sig z warunkarni

ol'erent

1'rostgpowania oraz

warunkami zawierania um6w. Do obowiqzk6w O1'elent6w trale2akr zapoznanic sig ze rvskaz-anymr
w ogloszeniu przedmiotowego postgpowania przepisami.

Ocena ofert odbywala sig

w tym

o

enumeratywnie okreSlone kryteria,

zakresie. Kryteria oceny

byly jednakowc dla

z

rvylqczenicrrr dorvolnoSci

rvszyslkich

i

przcjrzyste.

Ofbna Odwolujqcej nie uzyskala w rankingu koficowynr wystarczqiqcej liczby pLtnkttirv, aby zostad

wybran4

do

zawarcia umowy.

Do realizacji 6wiadczcri w zakrcsie:

jrviadczenia

o96lnostomatologiczne, na obszarze: na obszarze: Nisko, Rudnik nad Sanenr, zostali wybr.ani oferenci,

kt6rz-y uzyskali lqczn4 liczbg punktirw oceny w przedziale od 70,000
Poprzez wyb6l l2 ofcrt Fundusz zabezpieczyl dostgpnoS6 do Swiadczeri w zakresie:

do

33,161

Swiadczenia

og6lnostomatologicznc. na rvw. obszarz-e. Oferra Odwolrl4ce-i w kohcowym rankingu uplasowala

srg

na przcdoslatnim ntic.iscrr, uzyskujqc l4cznq liczbg punkt6w 31667 oceny, z uwagi na uzyskanie
|

5,000 pkt z lytu lu krvterium .iakoSc I ,667 pkt z tytuhr kryterium dostgpnoS6 oraz ceny

:

I

0,000 pkt

,

co zostalo szczcgtilowo opisanc powyZcj.

W

zwi4zkrr

z

powvZsz-ynl

nie ntalazly

w odrvolaniu dolyczqce spelnicnia krytcrium

potwierdzenia zarz.lly Odwoluj4cej zawarte

dostgpno5ci. poniewaZ podnoszona przez Odwolu.iqcq

w zlo2onynr Odrvolaniu krvcstia caloclobowe.i dostgpnoSci.jest calkowicie sprzaczna z odpowiedziami
ankictorvynri zrrvart;,nti rv ol'crcic,.jak rnwnie2 w wyja6nieniu z dnia

l4

kwietnia 2014 r. przeslanym

przcz Ol'crcnla do Konris.ii KonkLrrsowej. Nic zasluguje r6wnie2 na uwzglgdnienie tre5i odwolania

rv czq$ci dotyczilcc.i zabczpicczcnia dostgpu dla os6b niepelnosprawnych ruchowo do plac6wki
pofega.i;1ca

na zanriarzc Odrvoluj4ccgo wykonania pod.iazdu oraz dojScia o nachyleniu z,godnym

przcpisanri rvvdanynri na podslarvic afl.7 ust. 2

pkt I ustawy z dnia 7 lipca

7,

1994 r. Prawo budowlane

(tekst .icdnolity l)2.[J.201.j.1409). ponicwa2 oczywistym .'cst, ze Oferent zobowiqzany jest spelnii
wrv. rvynragrnia podczas postgporvania konkursowego i tytn samym w przypadku wybrania oferty od
pierrvszcgt.r

dnia.jcj obou,iqzvrtan ia. .lcdnak obowi4zujqce regulac.ie jasno wskazujq, 2e zarnierzenia

olbrcnla nic sq blarrc ;xrd rrrvagg

inie

podlega.lq ocenie.

W

ankietach ofertowych zawarte

s4 inlirrntac.ic aktttalnc rv

drriu skladania ofedy. Pozwala to obiektywnie ocenii wszastkich oferent6w.

Podobnic nalc/.y occnic

trcii

dla ostitr

n

icpclnos

po in l'ornrorva la

Odwolania w czg6ci dotyczqcej przystosowania pomieszczef plac6wki

plarvnvch. poniewa2 sarna Odwolujqca

w

odpowiedziach ankietowych

Konrisjq. lc tcgo kryterirrnr nic spclnia.

Odnosz;1c siq natorniasl

tio

zarzLrl6w Odrvolu.jqce.j z-wi1z,anych ze spelnieniem kryterium jakoSci,

wyjarlnianr. 2e Konris.ja Konkursowa przyntala

w Rankingu punkty za posiadany sprzgt i

aparaturg

medyczn4, zgodnic z Zavq<lz.enien Nr 3/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia

23 stycznia 2014 r. o .jakinr rnorva wyZe.l. Jednak2e znacz4cy wplyw na oceng Oferty mialo
niespclnicnic Poz()slalvch u,skazanych w Zarz.qclz.cniu kryteritiw, co zostalo szczeg6lowo om6wtone
u,ytc.l.

W otlrvolaniu podnicsiono r6rvnie2 kwestig nara2enia 6wiadczeniobiorc6w na brak kontynuacji
proccsu

d

iagnoslyczncgo, co rv opinii Oferenta nastqpi na wskutek niewybraniajego oferty. Komisja

Konkursorva occnia.jqc olblrg rvzigla pod uwagg to, Ze Odwolujqcy podpisal w poprzednich latach
umowQ

z NljZ. i z tcgo tcz wzglgdu ot'ena otrzynrala dodatkowe 5 punkt6w. Jednak nie bylo

to

krylcriunr dorninrri4cc. Ponicrvaz na ostalcczn4 ilo66 punkt6w wptywaly takZe inne opisane wy2e.j
skladorvc. Ilatrkirtg kotlcorvv hgdqcy wynikiern oceny ofcrt oddaje ich warto66 iumozliwia wyb6r

ofcrt na.ilcpszvch spo(r'6d zlo2onych ioccnionych wedlug.jednolitych kryteri6w.
Zadanienr Konris.ii Konkrrrsorvc.j .jest dokonanie wyboru oferent6w opartego na rzetelnej analizie
por6rvnarvczc.i ol'crt. I)okonany prz-cz Kornisjg Konkursowq wyb6r ofert pozwoli w nalezytym stopniu

zabezpieczyt, dostgpno66 Swiadczeri stomatologicznyclr na terenie okre(lonynr
konkursowym. Nale2y teZ zaznaczy|,2e uczestnictwo

procedurq

o

charakterze konkurencyjno

-

w

w

postgpowaniu

postepowaniu konkursowym, kt6re jest

eliminacyjnyrn, nie daje gwarancji wyboru oferty

i w nastgpstwie zawarcia umowy.

Nale2y zauwa2y6,

2r

jest

dla

zabezpieczenie

obowiqzkiern

NFZ wynikajqcym

Swiadczeniobiorc6w

jak

z

obowi4zujqcych przepis6rv prawa

najlepszej jako6ci

i

dostgpno6ci udzielanych

Swiadczef, za3 oferta Odwoluj4cego nie dawala gwarancji wykonania 6wiadczeri na takinr poziornie.
Zadaniem Komisji konkursowej, stosownie do tre5ci an. I42 ust. 5 pkt

I

ustawy byl wyb6r oferty lub

ofert najkorzystniejszych, tak aby Swiadczenia byly realizowane przez wykwalitikowany personel,
przez podmioty posiadaj4ce sprzgt

i

aparaturg rnedycznq oraz izrpewniajqce dostgp do gabinetu dla

kazdego potrzebuj4cego leczenia pacjenta, a w tym r6wnie2 niepelnosprawnego.

Odnosz4c sig natomiast do stwierdzenia Odwolujqcej zwiqzanego

przez niq ceny

z

z toisamoicitl

propozycj4 Komisji Konkursowej nale?y zaznaczyi, 2e

konkursowym uwzglgdniono propozycjg Odwolujqcej przyanj,4c

l0

zaproponowanej

w

postgpowaniu

punkt6rv. Uzyskanie wigkszej

liczby punkt6w byloby moZliwe je2eli Oferent zaproponowalby ni2sz4 ceng jednostki rozliczeniowej

ni2 wysoko66 ceny oczekiwanej przez Komisjg, co m6gl ucz-yni6 podczas negocjacji.
istotnym jest,

ir

procedura postgpowania konkursowego,

w

Ponadro

szczeg6lnoSci podpisanie przez strony

Protokolu Kofcowego z Negocjacji nie gwarantuje ol'erentom kontynuacji dotychczas posiadanych
um6w. W podpisanym przez strony protokole negocjacyjnynr znajduje sig urvaga, Ze podpisanie rego

protokolu nie jest gwarancjq wybrania ol'erty oraz nie oznacza przyrzeczenia zawarcic umowy.
ZbieLno{t, stanowisk

w protokole nie

oznacza wyboru Of'erenta

i

przyrzeczenia zawarcia unrowy.

Fakt zakwalifikowania oferty do czg6ci niejawnej postgpowania oznacza jedynie, i2 of'elta nie podlega
odrzuceniu na podstawie art. 149 ust.

I pkt 7 ustawy

o $wiadczeniach opieki zdrowotrrcj linansowanej

ze 6rodk6w publicznych. Spelnienie wymaganych warunk6w okrcSlonych plzepisarni pralva oraz
warunk6w okreSlonych przez Prezesa Funduszu na podstawie an. 146 ust. I pkt 3 ustawy, nie skurkuje
wybraniem oferty celem zawarcia umowy, ajedynie pozwala na dokonanic oceuy olelty na podstawie

art. 148 ustawy o
Zarzqdzenia

Swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowane.j

Nr 3/2014/DSOZ

ze Sr.odkow publicznych oraz

Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

z dnia 23 stycznia 2014

r.

w sprawie okreSlenia kryteri6w oceny ol'ert w postgpowaniu w sprawie zawarciit unlowy o Lldziclanie
Swiadczef opieki zdrowotnej z p6iniejszymi zmiananti.

Odwolujqcy te? zarzu.c Komisji Konkursowej naruszenie arl.l49 ust

I

pkt.7

i 2 usrawy oraz

Zarzqdzei Prezesa wydanych na podstawie 146 ust.l pkt. 3 ustawy, poprzez nieodrzucenie w czgrici

jawnej oferty Nr

09-14-000167/STM|0'7/lt07.0000.2tt.02t01,l2t040i

innego

uczestnika

postgpowania konkursowego, poniewa2jak twierdzi Odwolujqcy, of'ena nic z-tpovnila - podjazdu dla
os6b niepelnosprawnych idoj6cia o nachyleniu zgodnynr z przcpisarrri wydanvmi na podstawie art.7

ust 2 pkt

I

ustawy

z dnia 7 lipca

1994

r. prawo

budowlane.

W tynr nricjscu nale2y

zauwazyc,

2c Konis.ja Konkrrlsorva dokonuje occny ofcft w oparciu o przede wszystkim dokumenty zloZone
przcz olbrcnl6$., uzn:riac ich rviarvgorlno66. W ot'cr.cic nr 09- l4-000167/STM/07l l/07.0000.218.02/
0lr1lr210407 olcrcnt na zap\tat)in lrnkictorvc ',r,Fornrrrlarzu Ol'ertowyrrr.

VIII. Ankiety:

1.6.1.1. Czy ol'clcn1 zupewniir pocljazdy oraz dojScia o nachyleniu zgodnym z przepisami wydanynri

na podstarvic

il

.7 ust. 2 pkf

)

z dnia I lipca 1994 r.

rrstarry

Prawo budowlane (tekst jednolity

D2,U.2013.1,109)'?

-1.6.1.3 Cz1' ol'crcnt zapovnia co najmnie.j -jedno pomieszczenie sanitarne przystosowane dla os6b
n

iepelnosplawn1'olt?

udziclila oclporvicdzi trvicrdzqcc'j. za( Komis.ia Konkursowa nie znalazla podstaw do podwazenic
pr-al'dziu'o(ci u,/rv o(u'iadczcn ia

Zauu'a2vc nalcly. 7c postqpo\yanic konkrrrsowc rv dLr2ej mierze opiera sig na o6wiadczeniach
oferent6rv. lrrrrrclrrsz nic nra (r'odktiw aby badac czy of'erenci spelnia.i4 wymogi prawa budowlanego

rv zakresic budou,y pod-jazdorv tlla osob niepelnosprawnych. Nie rna te2 mo2liwodci Z4dac w toku

postgpo\\,aniil konkrrlsol'cgo ckspcflyz budorvlanyclr dotycz4cych budowy

pod.jazd6w.

Na podkrc(lcnic zaslrtgtric rnrvnicT lhkt. 2e sarn Odwohrj4cy zar6wno na dzieli zlo2enia oferty,jak i na

dzicti ogloszcniu rozstlzvgniqcia postgpowania konkursowego nie posiadal podjazdu dla
n

icpcln ospra rvnych. zaS

os6b

rv oclwolaniLr z dnia 22 rna.ia 2014 r. poinfbrmowal jedynie o dzialaniach

l)(\licl-\ (lr cclc rl.jcg,' rrr hrrdorrirniir.
Odu,olujqcv zarzuca rris'nic7. 2c Kornis.ja Konktrrsowa blgdnie przyjgla do czg5ci nie.iawnej ofertq

Nr

09- l .1-00{) I (r7lS-f\4/07/ i/07.0000.218.02/01/12/0407,

pornimo niespelnienia przez tcgo oferenta

wytrrogtirv irkre ilonych prtcr. 7.lw4t)zenie Nr 3/201 4/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

z

dnia

2..1

slvcznia 1.014

r. (zc zm.), rv szczegirlnodci

niezapewnienia endometru. OccniajEc

prarvidforrrrii lrrrlrvatlzorrcro przez Konris.jg Konkursorv4 postgpowania nale|y
2c w ol'crcic Nr 09- l-l -000I 67/STM/07/ l/07.0000.218.0210111210407 oferent na Dvtanie
w lrorrnrrlarzrr Ol'cllorvvnr .VIII. Ankiety

-

1.4.1.2 Czv olclcnt zapcrvnia

zauwairyi ankietowe

:

ondonletr, w rlie.iscu

?

odpoivicdzirl. zc spclnia tcn r.r,arrrnck. Natontiast Fomrularzu Ofertowym .V. Zasoby stwierdzil,
zc

cndornctr..ll,rl it rrtit:i'

Istotn)nr .icst
000167/5

lMn7/

od I stycznia 201 | r.

- pr"r), czvm posiada go

i.e

r'6rvrric2,

of'ere

nt

skladajqcy

1rc7.0000.1I {l.02(\l11210401 .jest dhrgoletnim dwiadczeniodawcq

podlegal l<onlnrli tcalizac.ji (rviadczc:i.

w tvm

i2 iu'iadczctriorllrrca posiadr rv
ic

nr ia

la rv4llrlirvo(ci. 7e

oltrenl

09- I 4-

NFZ ijako

taki

rowniez rv zakresie posiadanego sprzgtu. Zesp6l

ll

do 26 czerwca 2013 r. stwierdzil.

rrricjscLr udziclania iwiadczeri

ww. sprzgt. Kornis.ja konkursowa

kontroltriacr po<lczrs kontloli plzcprortadzoncj rv dniach od

n

o1'ertg Nr

sk lada

jqcy ot'er1g

0l/12/0107 posiada endorrctr. zad infolrnac.ja

N

w

r 09- I 4-0 0016715TM10711107.0000.2 I 8.02/

Fonnularzu ofertowym .V. Zasoby dotycz4ca

zatnianr posiarlania tego sprzgtu -jest oczywistq pomylkq, sprzecznl

z

stanem faktycznyrrr,

nie znajdujqcq potwierdzenia w pozostalej czgdci olbrty

i

danych |Lrlcluszu uzvskanych rv wyniku

kontroli przeprowadzonej u tego Swiadczeniodawcy.
'l'rzeba tez podkre5li6,2e zarzuty wobec ofbny Nr 09-l4-000167/5 l'M/07/ l/07.0000.218.021011
121040'1 nte zmieniaj4 faktu, Ze ofena Odwolujqcej

w ocenie Konris.ji Konkulsowej uzyskala 31,667

punkt6w. Zarzuty s4 niezasadne, ale nawet uznanie ich nie skutkowalobl' wyborern olerty
Odwolujqcej, bo wszyscy pozostali oferenci, kt6rzy uzvskali rvigksz4 liczbg punkttirv zapewniliby
dostgpno66

do Swiadczeri na terenie objgtym

postFpolvan ienr.

-000167/STM/07l 1107.0000.218.0210111210407
kontraktu Odwolujqcej

sig. A to oznacza,2e

nie

Nawct odlzucenie oli'rry Nr 09-14

skutkor.valoby autonrrtycznyrn plzyzlanicm

rrie zostal narus/()l) .jcj irrtelus pru\\ny

\\

rr)zurnicn u

an. 152 ust. I oraz art. 134 ust. I ustawy.

Z

tego powodu organ prowadzqcy postgpowanie oddala rvniosek Odrvoluj4cego sig dotyczqcy

z opinii bieglego zakresu budownictwa i architektury na okolicznos6
ustalenia czy faktycznie zadeklarowany rv
olcrcie Nr. 09-14000167/STM/07/ I l0'7 .0000.218.021011121040'7 podjazd dla os6b n iepelnosprarvnyc h spelnia
przeprowadzenia dowodu

wymagania okre6lone przez pnepisy wydane na podstawie afi.7 ust 2 pkt
1994r. prawo budowlane. Zgodnie z art. 75. $

I

I

usta\yy z dnia

7 lipca

kpa organ prowadzelcy postgporvanie rna oborvi4zek

dopu6ci6 jako dow6d wszystko, co mo2e przyczyni6 sig do rvyja6nienid sprxw), il nic .jcsr sprzeczne z

prawem. Dopuszczenie dowodu

z przedmiotowej opinii nie rna wplyrvu

zlozonej przez Odwoluj4cego, kt6rq to oceng Konrisja Konkursorva przc

rra dokorrfln4 occng of'erty
orvadzi.la prarvidlorvo, w

pr

zwi4zku zrym opinia ta nie ma wplywu na wyjainienic sprawy. Nic istnie.jrl takze okreilorrc rv art. 89

kpa przeslanki obligujqce Dyrektora Podkarpackiego OddzialLr Wo.iewirdzkiego Narodorvego
Funduszu Zdrowia w Rzeszowie do przeprowadzenia, zgodnie z wnioskiem Otercnta, rozprawy
administracyjne. Wobec oddalenia wniosku dowodowego r.vniosek Odrvolujqcego r: przeprorvadzenre
rozprawy administracyjnej nie znajduje uzasadnienia.

Nie zasluguje r6wniez na uwzglgdnienie zarzut naruszcnia r6wnego tlaktorvania rvszystkiclr of'erent6w

przez Komisjg Konkursowq d.art.l34 ust.

I i2

ustawy oraz urt.l46 ust.

Zarzqdzeniem Nr 3/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu
(ze zm.)

I

ustalvy \y z\y. z

Ztlrowitr z dnia 23 stl,cznia 2014

r.

w sprawie okeSlania kryteriow oceny olbtl w postgpo\\uniLl \\ splir\\ ir. zrsirrciu lrnlowy

o

udzielanie dwiadczeri opieki zdrowotnej poprzoz b{gdnq.iego rvy'kladrriq
zawarcia umowy pozostalych oferent6w

z obszaru objgtego

i

t1,rn sanryrrr rvvblanie do

postgporvalr icm,

ktiirzy zostali lvybrani

przez Komisjg konkursowq do zawarcia umorvy. Odrvolujqcy zarzLrcarjqc Konris.ji Konkursowej
dokonanie oceny ofert ww. podmiot6w w spos6b nierzerelny, niepelny

i

nieprarvicllowy w czg(ci

dotycz4cej naruszenia r6wnego traktowania wszystkich of'erentow pl'zcz l(omis.jg I(onl<.ursorv4, nie

przedstawil jakiegokolwiek konkretnego zarzutu potwierdzaj qcego porvy2sze. OtlrvolLljqcl, nie
wykazala w kt6rym kryerium

jej

ol'ena nie zostala oceniona zgodnic

z

rvvnragauiarrri okrc(lorryrlr

w przywolanych wy2ej przepisach prawa. zaS zarzul, 2e zostali wyblani inni ollr'enci z ltorninigciem

of'erty Odrvoluiqcc.j nic .1est rvystarcza.i4cy. Wylonrenie dwiadczeniodawcy w postgpowanlu
konkursorvvnr tra na cclrr rcalizacig zadania zabczpicczcnia interesu riwiadczeniobiorc6w, jakirn jest
zapcrvnicrrie uclzielania s$,iaclczeri opieki zdrorvotnel na danym obszarze

w

spos6b nieprzerwany.

konplcksorvv. z urvzglqdrricricnr odpowicdnic.i .iako(ci Lrdzielanych iwiadczei i dostgpno6ci do nich,
a nic zarvarcic unro\vv zc wsz}stkimi ofct'cntami. Zawarcie um6w ze wszystkimi oferentarni byloby
splzecznc z cclent przc ltrorvadzal ia konkursu olet1.

W tynr nriciscrr podklc(lii nalc2v.7c occna olerl byla dokonana w oparciu o jednolite kryteria, znane

rvsnslkint oltrcntont. kkitc nic rrlcgly, zntianic a2 do zakoriszenia postgpowania. Oferta Odwohrjqcc.j
bvla occrrianu rrcdlrrg lirkich sanrvch krvtcri6rv.jak i pozostale olerty.

W

Srr.ictlc rvszr'stkich powy2szych okolicznoSci nale2y stwierdzii, 2e rozstrzygniqcie

postqPowania kortkLrrsou'cgo dokonanc przez Konrisjg Konkursow4 zostalo podjgte bez naruszenia
zasad poslgpo\vania. W zr\'iqzku z tynr nic doszlo do naruszenia interesu prawnego Odrvolujqcego sig

rv rozuDric|rirr ar1. 152 tlsl.

I

oraz an. 134 Lrst. ] usta$,y poprzez przeprowadzenie postgpowania

z potninigcictr zasail lorvncgo traktowania wszystkich oferent6w oraz z pominigciem zasad uczciwej
konku rcnc ji.

l)onadlo odnoszqc sig do rvniosk6rv zawatlych w odwolaniu nale:ry podkreSlii,2e czynnoSci
pode.irnorvarrc przcz l)vrektora Podknrpackiego Oddzialu Wo.jew6dzkiego Narodowego Funduszu

Zdrou,ia rr' llzcszor'ric rv lazic urvzglgdnicnia odrvolania Oferenta okredla aft. 154 ust. 7 ustawy. kt6ry
nic prz-crr,idrric rrr borrr olcrlr zgodnic z przedstawiona rv nie-i propozycj4 rv zakresie iloSci (wiadczcli

i

ich u,yccrur. \V

odda lcrr ia

plzcrlnr iotou'e.j

splarric rrrv. plzcpis nie znajduje jednak zastosowania wobec

orll'olrn ia.

Wobec powy2szcgo orzeczonojak w sentencji.

Pouczenie

Na potlslaric:lrt. 154 usl.4 ustnlvy z dnia 27 sierpnia 2004r. o Swiadczeniach opieki zdrowotnej
finansorvanvch zc Srotlkiiu,prrblicznych
dcc1,z-ji plzvslrrgLrjc rvniosck

o

(D2.ll.2.2008 r. nr

164 poz,, 1027 z p62r. zm.) od niniejsze.j

ponowne rozpatrzcnic sprarvy. Wniosek sktada sig do Dyrektola

Podkalpackicgo (ldtlzialrr Woiervtidzkicgo Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Zamkowa 8,35-032
Rzeszcirv u, lcrmirrie 7 dni od clnia otrzymania decyz-.ii.

lgroR^

iti',lii,t6"f#,PiKil{#",ipd*stffi
Decyz-

jg

l.
2.
3.

ol|zvrnrria:
Balbala t)worznik, 37-400 Nisko, ul. Sandomicrska 143,
09Ri050296 lirrnasz Bla.ler, pader€u,skicgo 23,37-400 Nisko;
09RO50021 Mroczka Anna, Chopina 14, j7-400 Rudnik nad Sanemi

I<',,t,tzto{ llr6hel

4.
5.
6.
8.

9.
10.

ll.

09R/050506 Artur Powgska, Rzeszowska Boczna I E, 37-400 Nisko;
09R/030538 Marta Mikhsz, Okulickiego lA./130, 37400 Stalowa Wola;
09R/05001 I Malrnon Andrzei, Pl. Wolnosci 7, 37-400 Nisko;

09R103II0? Przemyslaw Szoja, Rzeszowska l,37-400 Nisko;
09R/050025 Podg6rczyk Anna, Chopina l4l21,37-400 Rudnik nad Sanem;
09R"/050104 Jasiolek Joanna, 3-go Maja 32a, 37-400 Nisko;
09R/05ffi98 Jadwiga S9k - Ciba, Plac Wolno5ci 3, 37400 Nisko;
09R/050029 Anna Stawicka, WolnoSci 54A, 37-400 Nisko;

12. 09R/050367 Pawel Sagan, Mickiewicza 4 6,37 400 Zarzecze;
lJ. l09R/050659 Natkatiska Anna, Kwiatkowskiego l, 37-400 Nisko;
14. Na- l egz,

