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Nr a'1

/2014

Dzialaj4c na podstawie aft. 154 ust. I do 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o Swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze Srodk6w publicznych (j. Dz. U.
z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze. zm.) zwanej dalej ustaw4 oraz art. 104, 105 $ 2 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z20l3poz.267).
po rozpatrzeniu odwolania oferenta Malgorzatg Szafran prowadzqc4 Centrum Medyczne MPLUS

10, 36-065 Dyntiw dotycz4cego rozstrzygnigcia postgpowania
Nr 09-14-000359/Rf,H/05/1/05.1310.209.02/0t w rodzaju: rehabilitacja lecznicza,
w zakresie: fizjoterapia domowa, dla powiat6w: dgbickiego, kolbusmwskiego, leZajskiego,
Dynmed, Rynek

laricuckiego, ropczycko-sgdziszowskiego, rzeszowskiego, strzyZowskiego i dla miasta Rzesz6w.

Dyrektor Podkarpackiego Oddzialu Wojew6dzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
w Rzeszowie:

oddala odwolanie w calo5ci.

UZASADNIENIE

W dniu 13 marca 2014r.

zostalo ogloszone przez Dyrektora Podkarpackiego

Oddzialu Wojew6dzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
konkursowe

w pzedmiocie zawarcia

um6w

o

w

Rzeszowie postgpowanie

udzielanie iwiadczeri opieki zdrowotnej

w rodzaju rehabilitacja lecznicza, w zabesie: fizjoterapia domowa, dla powiat6w: dgbickiego,
kolbuszowskiego, le2ajskiego, laricuckiego, ropczycko-sgdziszowskiego, rzeszowskiego,
strzyzowskiego i dla miasta Rzeszowa.

W ogloszeniu wskazano

obowiqzuj4ce regulacje dotyczqce wymog6w, jakie muszq byi

spelnione przez podmioty skladaj4ce oferty oraz dotyczqce kryteri6w oceny ofert.

W dniu 27 marca 2014r. Malgorzata Szafran prowadzqce Centrum Medyczne
MPLUS Dynmedn Rynek 10, 36-065

\n6w,

zwana dalej ,,Odwolujqcym", zloLyla ofertg

w przedmiotowym postgpowaniu.

!' ww.nfz.gov.p1

l'odkarpacki t)ddzial lvojewodzki, u1- Zamkowa 8. 35 032 Rzcszow
lel.r 017 860.11 02, f.tx:017 860 42 28, c'mail: sckretariat[ahlz rzeszow.pl

og6lem na postgpowanie wplynglo 14 ofert. Komisja Konkursowa odrzucila w calo(ci
6 ofert. Po przeanalizowaniu oferty odwotuj4cego Komisja Konkursow4 w dniu 4 kwietnia
2014r. sprawdzila spelnienie warunk6w formalnych oferty

i

uznala,2e oferta Odwoluj4cego

nie podlega odrzuceniu.

w

dniu 2 kwietnia 2014r. Komisja Konkursowa wezwala oferenta do uzupelnienia brak6w

formalnych, w wyznaczonym terminie do dnia 7 kwietnia 2014r. pod rygorem odrzucenia
oferty. Odwoluj4 cy mial przedlo?yi nastgpuj4ce dokumenty:

-

oswiadczenie,

2e oferent bgdzie wykonywal umowg samodzielnie bez

zlecenia

podwykonawcom udzielania Swiadczeri bgd4cych przedmiotem umowy,
- ofefig cenow4 zapisan4 w formie elektronicznej (uszkodzony plik lub noSnik)

-

kopig polisy lub innego dokumentu potwierdzaj4cego zawarcie przez oferenta umowy

ubezpieczenia odpowiedzialnoSci cywilnej oferenta.

Braki formalne oferty zostaly uzupelnione zgodnie z wyznaczonym terminem, 3 kwietnia
2014r.

W ciqgu dalszego postgpowania Komisja Konkursow4 w dniu 14 kwietnia 2014r. wezwala
Odwolujqcego do wyjaSnienia pytania ankietowego 1.5.4.1 wobec braku deklarowanego
wznaczonym terminem do 18 kwietnia 2014r.
odwotuj4cy, dnia 16 kwietnia 2014r. w pismie z dnia 15 kwietnia 2014r. zlo2yl wy'jasnienia
do oferty. WyjaSnienia dotycdy pytania ankietowego 1.5.4.1 . Czy oferent zapewnia

sprzgtu

w wykazie

zasob6w. Zgodnie

z

przenosny zestaw do biostymulacji laserowej

-

nie mniej ni2jeden zeslaw na2 zatrudnionych

fizjoterapeut6w, w ofercie zaznaczyl odpowied,: spelniam warunek w dniu zloZenia oferty i
bgdg go spelnial od pocz4tku obowiqzywania umowy. w wykazie zasob6w, pisze dalej
odwoluj4cy, jest zestaw do elektroterapii z osprzgtem DOUTER PLUS Z SONDA IR, kt6ry
umozliwia przeprowadzanie zabieg6w biostymulacji laserowej.

W dniu 15 kwietnia 20l4r.Komisja Konkursowa wezwala Odwoluj4cego do

wyj adnieri

dotycz4cych element6w spomych harmonogramu personelu. Zestawienie spomych
element6w oferty w zakresie personelu przeslano w zal4czniku do wezwania. Oferent,
zgodnie z wyznaczonym terminem do dnia 23 kwietnia 2014r.,

zlolyl

oawiadczenia, potwierdzone przez personel wykazany

w wyznaczonym terminie,

w zal4czniku - o gotowosci do

udzielania Swiadczeri w wymiarze czasu pracy podanym dla nich w ofercie.

Zgodnie ze zlolonymi oSwiadczeniami dotycz4cymi personelu

i

harmonogram6w pracy

Komisja nie dokonala Zadnych zmian, przyjmuj4c stan wykazany w ofercie za ostateczny.

W dniu 25 kwietnia 2014 r. Komisja Konkursowa dokonala kontroli, podczas kt6rej
stwierdzono zgodnosi danych zawartych w ofercie ze stanem faktycznym

-

jeden zestaw do

elektro

i

laseroterapii. Po przeprowadzeniu kontroli zostal sporz4dzony dokument z dnia 25

kwietnia 2014r: ,,Wyniki kontroli oferenta" Protok6l po przeprowadzonej kontroli zostal
podpisany przez Odwolujqcego.

i

Ofertg zakwalifikowano do czgSci niejawnej
ofert wedlug jednolitych kryteri6w, zgodnie

z

Komisja Konkursowa dokonala oceny

art. 148 ustawy oraz Zal4cznlkiem nr

Zarz4dzenia Nr 3/20l4iDSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

z

I

do

dnia 23 stycznia

2014r. (ze zm.) W koricowym etapie postgpowania przeprowadzono z Oferentem negocjacje
dolycz4ce iloSci

z

i

ceny oferowanych Swiadczeri zdrowotnych. W trakcie negocjacji ustalono

Oferentem zbiezne stanowisko co do iloSci

protok6l koricowy z negocjacji

z

dnia

9

i

wartoSci kontraktu, kt6re odzwierciedla

w protokole zawarto
wyboru Oferenta i przyrzeczenia

maja 2014r. JednoczeSnie

zaslrze2enie, 2e zbieanoi,t stanowisk nie oznacza dokonania

zawarcia umowy. Komisja Konkursowa po przeprowadzeniu negocjacji ze wszystkimi
oferentami wylonionymi do czg6ci niejawnej dokonala oceny ofert na podstawie rankingu
koricowego przedstawionego poniZej

:

NR POSREPOWANTA 09-14-0003s9/REH/0r1/05. 1310.209.02/01
POZ
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z-podpisano protokdl
kofcowy z nggocjacjl

Tak
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korlcowy z negocjacji
ze zbieinvml

Nie

W dniu 20 maja2Dl4r. Komisja Konkursowa oglosila rozstrzygnigcie konkursu ofert, zgodnie
z kt6rym oferta Odwoluj4cego sig nie zostala wybrana do zawarcia umowy.

w

dniu 23 mala 2014r. do Dyrektora Pow NFZ w Rzeszowie wplynglo odwolanie,

w kt6rym odwoluj4cy odwoluje sig od decyzji Komisji Konkursowej argumentuj4c swoje
stanowisko tym, 2e w okolicy Dynowa nie ma Swiadczeniodawc6w realizuj4cych Swiadczenia
zdrowotne w przedmiotowym zakesie. Odwolujqcy podaje,2e spelnia wszystkie warunki do

realizaili przedmiotowej umowy. Odwoluj4cy zasugerowal,2e obnizenie ceny jednostkowej
za punkt w odniesieniu do zaproponowanej przez Odwoluj4cego, mogloby dai mo2liwo56
Odwoluj4cemu rozpoczgcie realizowania Swiadczeri fizjoterapii domowej na terenie gminy
Dyn6w.
Odwolanie zostal o z\o2one w terminie.

Przed rozpatrzeniem odwolania Dyektor POW NFZ w Rzeszowie pismem

z dnia 26 maja

2014r. (znak:) WO.0212.80.2014.DA poinformowal Odwoluj4cego sig o przysluguj4cym mu
zgodnie z axt. 10 $ 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego, prawie do czynnego udzialu

w kaZdym stadium postgpowania, a przed wydaniem decyzii przez Dyrektora POW NFZ
w Rzeszowie w przedmiotowej sprawie o mo2liwo6ci wypowiedzenia sig co do zebranych
dowod6w i material6w oraz zgloszonych 24daf.
Odwoluj4cy nie skorzystal z moZliwo6ci wgl4du do akt.

Rozpatruj4c przedmiotowe odwolanie

od

rozstrzygnigcia posQpowania konkursowego

Dyrektor POW NFZ poddal szczeg6lowej analizie material dowodowy sprawy, co

w

konsekwencji umozliwilo dokonanie pelnej kontroli prawidlowoSci przeprowadzenia

zaskar2onego postepowania konkursowego.
Na material dowodowy skladajq sig:

1.

wszystkie oferty zlohone w przedmiotowym postgpowaniu konkursowym,

2.

dokumenty w).tworzone przez Komisjg Konkursow4 w przedmiotowym postgpowaniu

konkursowym,

3.

dokumenty, pisma, o3wiadczenia skladane przez oferent6w w odpowiedzi na
wezwania do uzupelnienia brak6w formalnych,

4.

wyjaSnienia skladane przez oferent6w (w odpowiedzi na wezwania komisji
konkursowej ),

5.

zloZone protesty.

Nale2y zauwa2y6,2e przeprowadzone postQpowanie konkursowe wylonilo

8 ofert,

kt6re

uzyskaly najwigksz4 liczbg punkt6w, co zabezpiecza dostgpnoSi do Swiadczeri na terenie
objgtym postgpowaniem w zakresie fizjoterapia domowa. Z,e wzglgdu na ograniczone Srodki
frnansowe nie zawsze

-

tak jak w tym przypadku

- da sig wyloni6

zwycigzc6w spoSr6d

wszystkich uczestnik6w konkursu na warunkach przez nich zaoferowanych. Zadaniem

Komisji Konkursowej jest dokonanie wyboru oferent6w opartego na rzetelnej analizie

w

por6wnawczej ofert. Nale2y podkreSlid, 2e wylonienie Swiadczeniodawcy

konkursowym ma

w

postgpowanlu

szczeg6lnoici na celu realizacjg zadania ustawowego jakim jest

zapewnienia udzielania Swiadczef opieki zdrowotnej
nieprzerwany, kompleksowy,

z

na danym

obszarze

uwzglgdnieniem odpowiedniej jako6ci

i

w spos6b

dostgpnoSci do

Swiadczef, a nie zawarcie umowy ze wszystkimi oferentami. Prowadzone przez Komisjg

Konkursowa postgpowanie jest konkursem ofert, do kt6rego przyst4pii mog4 wszryscy
Swiadczeniodawcy

po

spelnieniu okreSlonych przepisami prawa wymog6w. Podmiot

trudni4cy sig w spos6b profesjonalny udzielaniem Swiadczen opieki zdrowotnej musi liczyi

sig z faktem, 2e tak2e w jego zakresie Swiadczeri mo2e powsta6 podmiot konkurencyjny.

kt6ry w ogloszonym postgpowaniu zaoferuje lepsze watunki realizacji !;wiadczeh ni2
dotychczasowy Swiadczeniodawca.
Zgodnie z art. 142 ust. 5

pkt.l ustawy Komisja Konkursowa ma dokonai wyboru ofert, kt6re

zapewni4 ci4glo3i udzielania Swiadczeri opieki zdrowotnej, ich kompleksowoSi

i

dostgpnoS6

oraz przedstawiaj4 najkorzystniej szy bilans ceny w odniesieniu do przedmiotu zam6wienia.

Oferty wybrane poprzez ranking, ocenione zostaly pod wzglgdem zapewnienia ci4gloSci,
wysokiej jakoSci Swiadczeri
Odwoluj4cy

i

oferty cenowej przedstawionej przez Swiadczeniodawc6w.

w rankingu uzyskal

oceng, kt6ra nie pozwalala na zawarcie

z nim umowy

w zakesie rehabilitacja o96lnoustrojowa w o5rodkr.r/oddziale dziennym.

Odwolui4cy

w

przedmiotowym postgpowaniu uzyskal l4cznie

55 pkt.

z

11

lokat4

w pozycji rankingu. Do zawarcia um6w wybrano oferent6w, kt6rzy uzyskali od 74.483 pkt do
65 pkt (6 lokata).

Odwolujqcy uzyskal:
za

jakoSi 35 pkt,

za

kyterium niecenowe 45 pkt,

za dostgpnoSi

l0pkt,

za ci4gtoSi 0 pkt,
za ofertg cenow4 10 pkt.

Oferent z pierwsza lokat4 w rankingu uzyskal za jakodi 39,483 pkt, za kryteria niecenowe
54,483, za dostgpnoS6 10 pkt, za ci4glodi 5 pkt. i za ofertg cenow4 20 pkt.

Oferent, ktory zaj4l. ostanie miejsce w5r6d zakwalifikowanych do zawarcia umowy uzyskal za
jakoS6 35 pkt, za kryteria niecenowe 45, za dostgpnoS6
cenow4 20 pkt, w l4cznej punktacj i uzyskal 65 pkt

i zij4l

l0 pkt, za ci4glo!;6 0 pkt. i za ofertg
w rankingu 6 miejsce.

WSwietlepowyZszychokolicznoScinale2ystwierdzi6,2erozshzygnigcie
bez
postepowania konkursowego dokonane przez Komisjg Konkursow4 zostalo podjgte
prawnego
zasad postgpowania. W zwiEzku z tym nie doszlo do naruszenia interesu
naruszenia

w

Odwoluj4cego sig

rozumieniu art. 152 ust. 1 oraz art' 134 ust'

przeprowadzenie postgpowania

oferent6w oraz

z

z

1 ustawy

poptzez

pominigciem zasad r6wnego traktowania wszystkich

pominigciem zasad uczciwej konkurencji. R6wne traktowanie

Swiadczeniodawc6w dotyczy zar6wno wymagari,

jakie musz4 by6 spelnione

przez

jak
Swiadczeniodawc6w celem zawarcia umowy o udzielanie iwiadczeri opieki zdrowotnej,
i zakresu obowi4zk6w okeSlonych w umowie i odpowiadaj4cego im wynagrodzenia. Zgodnie
ze zlo2onq przez Odwoluj4cego sig odwiadczeniem oferenta stanowi4cego Zal4cznik nr 2

do
z

zarzEdzenia

dnia

2

Nr

5712O13IDSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowra

pu2dziemika 2013r.

w

sprawie warunk6w postgpowania dotycz4cych zawierania

um6w o udzielanie Swiadczeri opieki zdrowotn ej (ze zm.), Odwolujqcy sig przystgpuj4c do
postepowania konkursowego zapoznal sig z wymaganiami stawianymi Swiadczeniodawcom

oraz kryteriami oceny ofert, kt6re byly jednakowe dla wszystkich podmiot6w bior4cych
udzial w postgpowaniu.

Dyrektor POW NFZ zbadal wszystkie okolicznoSci istotne dla prawidlowego
i pelnego rozstrzygnigcia sprawy oraz dokonal oceny dowod6w z uwzglgdnieniem wszystkich
twierdzefi i zarzutow Odwoluj4cego. W spos6b jednoznaczny ustalil, iz nie doszlo do
naruszenia jakichkolwiek przepis6w prawa. Komisja Konkursowa dokonala oceny zlo2onych

ofert w oparciu o jednakowe dla wszystkich kryteria, nie naruszaj4c w toku postgpowania
konkursowego jego zasad okeSlonych

w ustawie, aktach wykonawczych na jej podstawie

oraz Zarzqdzeniach wydanych przez Prezesa NFZ.
Wobec powyZszego orzeczono jak w sentencji.

poopls

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 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 terminie 7 dni od dnia otrzymania decyzji.

Decyzjg otrzymujq:
09R/031 174 Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej SiM-Kinga Strzelczyk, Solarza 8/12, 35-l l8
Rzesz6w;
2. 09pJ030877 NZOZ Osrodek Rehabilitacji EURO-M ed sp. z o'o., Zgrzebnioka22, 43- 100 Tychy;
3. 09fu031 l73 NZOZ SALMED Boguslaw SALWACH, Grodzisko Dolnel28, 37-306 Grodzisko

l.

Dolne;
4. 09R/030965 NZOZ VERTEBRAE MaSlanka Damian, Raki2l, 37-ll0 Zolynia1'
5. 09PJ030962 Niepubliczny Zaklad opieki Zdrowotnej Novl-MED Bartosz Nowicki, 3
37- 100

Maia,

l-aicutl

6. 09PJ03l168 Piotr Compala wsp6lnik sp6lki cywilnej: NIEPUBLICZNY ZAKLAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ WENTI-MED S,C. PIOTR COMPAI,A' STANISI-AWA

SZABATOWSKA-FUDALI, PLAC WOLNOSCIIT, 35-07 3 RZESZOW;
7. 09R/031 168 Stanislawa Szabatowska - Fudali wsp6lnik sp6lki cyrilnej: NIEPUBLICZNY
ZAKLAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WENTI-MED S.C. PIOTR COMPAI-A'
STANISLAWA SZABATOWSKA-FUDALI, PLAC WOLNOSCI 1 7'
35-073 RZESZ6W;
zPilczy{,
8.09PJ031201 Prywatny Gabinet Fizjoterapii iosteopatii mgr Jaroslaw Podg6rski, oltona
37- 100 tr-aricut;

9. 09PJ030914 M algorzata Szafran, Rynek 10,36-065 Dyn6w;
10. A/a.

